สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

32,956.00 ตกลงราคา

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 32,956.- บาท

32,956.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 1 รายการ
2

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

6,420.00 ตกลงราคา

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,420 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
6,420.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

3

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

8,560.00 ตกลงราคา

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด (SIS)
ราคาที่เสนอ 8,560.- บาท

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด (SIS)
8,560.- บาท

คุณภาพและราคา

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 5,350.- บาท

5,350.- บาท

เหมาะสม

นายไพบูรณ์ จันทรสร

นายไพบูรณ์ จันทรสร

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท

1,000.- บาท

เหมาะสม

บริษัท บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ์ จํากัด

บริษทั บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 42,746.50 บาท

42,746.50 บาท

เหมาะสม

บริษัท บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ์ จํากัด

บริษัท บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 65,270.- บาท

65,270.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 3 รายการ
4

จ้างเปลี่ยนท่อน้ําทิ้ง

5,350.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
5

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่

1,000.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 งาน
6

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

42,746.50 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
7

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

65,270.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ

เหมาะสม

8

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 3 รายการ

95,765.00 ตกลงราคา

บริษัท บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 95,765.- บาท

บริษทั บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ์ จํากัด
95,765.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

9

ซื้อวัสดุสํานักงาน

14,405.00 ตกลงราคา

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 14,405.- บาท

14,405.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 8 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)
350,000.00

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

วิธิพิเศษ

บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 350,000.- บาท

350,000.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 795.84 บาท

795.84 บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,820.- บาท

2,820.- บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 9,148.- บาท

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

9,148.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ซีนิธไซเอนซ์ จํากัด

บริษัท ซีนิธไซเอนซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 17,933.20 บาท

17,933.20 บาท

เหมาะสม

จํานวน 1 รายการ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า

795.84 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

2,820.00 ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ
13 ซื้อวัสดุสํานักงาน

9,148.00 ตกลงราคา

จํานวน 9 รายการ
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

17,933.20 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 4 รายการ
16 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

13,026.18 ตกลงราคา

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด
บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 13,026.18 บาท
13,026.18 บาท
9,416.00 ตกลงราคา
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
ราคาที่เสนอ 9,416.- บาท
9,416.- บาท
18,300.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

จํานวน 1 รายการ
18 จ้างทําตรายาง
จํานวน 3 รายการ

1,750.00 ตกลงราคา

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 18,300.- บาท

18,300.- บาท

เหมาะสม

ร้าน ภูแอนด์วีก๊อปปี้พริ้นท์

ร้าน ภูแอนด์วีก๊อปปี้พริ้นท์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,750.- บาท

1,750.- บาท

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 2 รายการ
20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
21 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
22 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์
จํานวน 6 รายการ
23 ซื้อสังฆภัณฑ์
จํานวน 4 รายการ
24 ซื้อสมุดประสาทพร
จํานวน 1 รายการ
25 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จํานวน 5 รายการ
26 ซื้อโล่ประกาศ
จํานวน 1 รายการ
27 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์
จํานวน 3 รายการ
28 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

35,310.00 ตกลงราคา

1,679.90 ตกลงราคา

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด
ราคาที่เสนอ 35,310.- บาท
ห้างหุ้นส่วนเอบีเคเทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 13,200.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด
35,310.- บาท
ห้างหุ้นส่วนเอบีเคเทรดดิ้ง
13,200.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

5,371.96 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 1,679.90 บาท
บริษัท โตโยต้ามหานคร จํากัด

1,679.90 บาท
บริษัท โตโยต้ามหานคร จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

2,736.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 5,371.96 บาท
ร้านผลบุญสังฆภัณฑ์

5,371.96 บาท
ร้านผลบุญสังฆภัณฑ์

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,736.- บาท
บริษัท บีทูเอส จํากัด
ราคาที่เสนอ 300.- บาท
บริษัท นิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
ราคาที่เสนอ 59,900.- บาท
ร้านวิบูลย์ภัณฑ์
ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท

2,736.- บาท
บริษัท บีทูเอส จํากัด
300.- บาท
บริษัท นิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
59,900.- บาท
ร้านวิบูลย์ภัณฑ์
1,000.- บาท

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

3,103.00 ตกลงราคา

บริษัท ทีไอซี กรุ๊ป จํากัด

บริษัท ทีไอซี กรุ๊ป จํากัด

คุณภาพและราคา

2,514.50 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 3,103.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

3,103.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,514.50 บาท

2,514.50 บาท

เหมาะสม

13,200.00 ตกลงราคา

300.00 ตกลงราคา
59,900.00 ตกลงราคา
1,000.00 ตกลงราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

29 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ําฝน

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

8,185.50 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
30 จ้างซ่อมประตูห้องปฏิบัติการ

3,424.00 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
31 ซื้อวัสดุสํานักงาน

3,702.20 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
32 จ้างทําป้ายสแตนเลส

4,066.00 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
33 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 1 รายการ

1,819.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 8,185.50 บาท

8,185.50 บาท

เหมาะสม

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 3,424.- บาท

3,424.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 3,702.20 บาท

3,702.20 บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัลฟ่าซายส์เวอคส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัลฟ่าซายส์เวอคส์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 4,066.- บาท

4,066.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ทีไอซี กรุ๊ป จํากัด

บริษัท ทีไอซี กรุ๊ป จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,819.- บาท

1,819.- บาท

เหมาะสม

