สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2558
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
จ้างปรับปรุงผนังห้องประชาสัมพันธ์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

47,187.00 ตกลงราคา

จํานวน 4 รายการ
2

ติดตั้งม่านปรับแสง
จํานวน 2 รายการ

3

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

7,490.00 ตกลงราคา
23,540.00 ตกลงราคา

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

35,015.75 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
6

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

2,675.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
7

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

47,187.- บาท

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 7,490.- บาท
7,490.- บาท
บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด
ราคาที่เสนอ 23,540.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด

คุณภาพและราคา

23,540.- บาท

เหมาะสม

40,446.00 ตกลงราคา บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด คุณภาพและราคา

จํานวน 2 รายการ
5

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 47,187.- บาท

จํานวน 1 รายการ
4

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

38,512.00 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ

ราคาที่เสนอ 40,446.- บาท

40,446.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ไอทีเอส (ไทยแลนด์) จํากัด

บริษัท ไอทีเอส (ไทยแลนด์) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 35,015.75 บาท

35,015.75 บาท

เหมาะสม

บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด

บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,675.- บาท

2,675.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 38,512.- บาท

38,512.- บาท

เหมาะสม

8

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 2 รายการ

39,590.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมดิแคร์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 39,590.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมดิแคร์ ซัพพลาย
39,590.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

9

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

21,828.00 ตกลงราคา

บริษัท บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ์ จํากัด

บริษัท บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 21,828.- บาท

21,828.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 1 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2558
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

2,354.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

9,897.50 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

9,383.90 ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ
13 ซื้อวัสดุสํานักงาน

2,230.95 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
14 สอบเทียบเครื่องมือ

3,745.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
15 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ
16 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

222.00 ตกลงราคา
659.12 ตกลงราคา
60,268.82 ตกลงราคา

จํานวน 5 รายการ
18 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ

10,432.50 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท สเปซเมด จํากัด

บริษัท สเปซเมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,354.- บาท

2,354.- บาท

เหมาะสม

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 9,897.50 บาท

9,897.50 บาท

เหมาะสม

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 9,383.90 บาท

9,383.90 บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
ราคาที่เสนอ 2,230.95 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

2,230.95 บาท

เหมาะสม

บริษัท เมกกะฟิล จํากัด

บริษัท เมกกะฟิล จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 3,745.- บาท

3,745.- บาท

เหมาะสม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคครู สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคครู

ราคาที่เสนอ 222.- บาท
ร้านนานาภัณฑ์
ราคาที่เสนอ 659.12 บาท
บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด

222.- บาท
ร้านนานาภัณฑ์
659.12 บาท
บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 60,268.82 บาท

60,268.82 บาท

เหมาะสม

บริษัท กรีนเทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท กรีนเทรดดิ้ง จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 10,432.50 บาท

10,432.50 บาท

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2558
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 4 รายการ
20 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 6 รายการ
21 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทย์
จํานวน 1 รายการ
22 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
23 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 5 รายการ
24 จ้างเหมาทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
จํานวน 3 รายการ
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
26 จ้างเหมาบริการแก้ไขระบบโทรศัพท์
จํานวน 1 รายการ

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

3,256.00 ตกลงราคา

1,326.80 ตกลงราคา

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 3,256.- บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 7,214.- บาท
บริษัท หริกุล ซายแอนซ์ จํากัด

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
3,256.- บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
7,214.- บาท
บริษัท หริกุล ซายแอนซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

13,910.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 1,326.80 บาท
บริษัท บางกอก เอการ์ด จํากัด

1,326.80 บาท
บริษัท บางกอก เอการ์ด จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

10,379.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 13,910.- บาท
บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด

13,910.- บาท
บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 10,379.- บาท

10,379.- บาท

7,214.00 ตกลงราคา

เหมาะสม
7,680.00 ตกลงราคา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณภาพและราคา
ราคาที่เสนอ 7,680.- บาท
7,680.- บาท
เหมาะสม
2,940.00 ตกลงราคา
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
คุณภาพและราคา
ราคาที่เสนอ 2,940.- บาท
2,940.- บาท
เหมาะสม
3,210.00 ตกลงราคา
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)
คุณภาพและราคา
ราคาที่เสนอ 3,210.- บาท
3,210.- บาท
เหมาะสม

