สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1,206.72 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,206.72 บาท

1,206.72 บาท

เหมาะสม

2,250.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเอ็ม เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 2,250.- บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเอ็ม เทรดดิ้ง
2,250.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

23,754.00 ตกลงราคา

บริษัท เซสท์-เมด จํากัด
ราคาที่เสนอ 23,754.- บาท

บริษัท เซสท์-เมด จํากัด

คุณภาพและราคา

23,754.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิริภักดีก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิริภักดีก่อสร้าง

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,568.- บาท

2,568.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิริภักดีก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิริภักดีก่อสร้าง

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 8,613.50 บาท

8,613.50 บาท

เหมาะสม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 600.- บาท

600.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,241.20 บาท

1,241.20 บาท

เหมาะสม

จํานวน 2 รายการ
2

ซื้อวัสดุประปา
จํานวน 1 รายการ

3

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

4

จ้างเปลี่ยนท่อน้ําทิ้ง

2,568.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
5

จ้างเปลี่ยนท่อน้ําฝน

8,613.50 ตกลงราคา

จํานวน 4 รายการ
6

ซื้อตราไปรษณี

600.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
7

ซื้อวัสดุสํานักงาน

1,241.20 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
8

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 2 รายการ

84,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 84,000.- บาท

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
84,000.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

9

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

5,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยก๊อส จํากัด

บริษัท ไทยก๊อส จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 5,000.- บาท

5,000.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 1 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

13,200.00 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

19,260.- ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
12 วัสดุสํานักงาน

3,108.00 ตกลงราคา

จํานวน 6 รายการ
13 จ้างซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
จํานวน 1 รายการ
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 3 รายการ
16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

38,520.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ บี เค เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ บี เค เทรดดิ้ง

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 13,200.- บาท

13,200.- บาท

เหมาะสม

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 19,260.- บาท

19,260.- บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 3,108.- บาท

3,108.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เอลเมด มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ราคาที่เสนอ 38,520.- บาท

บริษัท เอลเมด มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

คุณภาพและราคา

38,520.- บาท

เหมาะสม

83,000.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 83,000.- บาท

83,000.- บาท

70,400.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 70,400.- บาท
70,400.- บาท
98,440.00 ตกลงราคา
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด (AFF)
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด (AFF)
ราคาที่เสนอ 98,440.- บาท
98,440.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

