สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 94,315.15 บาท

94,315.15 บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 585.- บาท

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
585.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด
ราคาที่เสนอ 38,787.50 บาท

บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด

คุณภาพและราคา

38,787.50 บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,091.40 บาท

1,091.40 บาท

เหมาะสม

บริษัท โตโยต้ามหานคร จํากัด

บริษัท โตโยต้ามหานคร จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 9,508.02 บาท

9,508.02 บาท

เหมาะสม

บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด

บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 49,755.- บาท

49,755.- บาท

เหมาะสม

บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด

บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 84,216.49 บาท

84,216.49 บาท

เหมาะสม

59,385.00 ตกลงราคา

บริษัท เซสท์ - เมด จํากัด
ราคาที่เสนอ 59,385.- บาท

บริษัท เซสท์ - เมด จํากัด
59,385.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

7,254.60 ตกลงราคา

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 7,254.60 บาท

7,254.60 บาท

เหมาะสม

วิธีซื้อ / จ้าง

94,315.15 ตกลงราคา

จํานวน 8 รายการ
2

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 1 รายการ

3

ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

585.00 ตกลงราคา
38,787.50 ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ
4

ซื้อวัสดุไฟฟ้า

1,091.40 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
5

จ้างตรวจเช็คสภาพ

9,508.02 ตกลงราคา

จํานวน 5 งาน
6

ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

49,755.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
7

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

84,216.49 ตกลงราคา

จํานวน 25 รายการ
8

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

9

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 2 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 จ้างพิมพ์สติกเกอร์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

64,200.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

1,348.20 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
12 ซื้อวัสดุสํานักงาน

1,293.20 ตกลงราคา

จํานวน 5 รายการ
13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

5,715.00 ตกลงราคา

จํานวน 6 รายการ
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

2,182.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 2 รายการ
16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
17 ซื้อวัสดุประปา

33,170.00 ตกลงราคา
17,590.80 ตกลงราคา
3,017.40 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

32,956.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครพล

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครพล

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 64,200.- บาท

64,200.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,348.20 บาท

1,348.20 บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,293.20 บาท

1,293.20 บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 5,715.- บาท

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

5,715.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,182.- บาท

2,182.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ซีนิธไซเอนซ์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 33,170.- บาท
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ราคาที่เสนอ 17,590.80 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

บริษัท ซีนิธไซเอนซ์ จํากัด
33,170.- บาท
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
17,590.80 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 3,017.40 บาท

3,017.40 บาท

เหมาะสม

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 32,956.- บาท

32,956.- บาท

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
20 จ้างพิมพ์สติกเกอร์
จํานวน 1 รายการ
21 จ้างทําลายสารเคมี
จํานวน 1 รายการ
22 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้า

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

53,500.00 ตกลงราคา

บริษัท ยีนพลัส จํากัด
ราคาที่เสนอ 14,980.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครพล
ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท
บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยีนพลัส จํากัด
14,980.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครพล
32,100.- บาท
บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

1,123.50 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 53,500.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

53,500.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

141.24 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 1,123.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

1,123.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

วิธีซื้อ / จ้าง

14,980.00 ตกลงราคา
32,100.00 ตกลงราคา

จํานวน 5 รายการ
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า
จํานวน 1 รายการ
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
26 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

ราคาที่เสนอ 141.24 บาท
141.24 บาท
5,906.40 ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
ราคาที่เสนอ 5,906.40 บาท
5,906.40 บาท
2,996.00 ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์ (ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์ (ไทยแลนด์) จํากัด
ราคาที่เสนอ 2,996.- บาท
2,996.- บาท
32,646.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 32,646.- บาท
32,646.- บาท

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

27 จ้างซ่อมเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ

48,150.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 เครื่อง

บริษัท แรพพอท จํากัด

บริษัท แรพพอท จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 48,150.- บาท

48,150.- บาท

เหมาะสม

