สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2558
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1

จ้างยานพาหนะ
จํานวน 1 รายการ

40,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญแทรเวล(2007) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์เจริญแทรเวล(2007) คุณภาพและราคา
ราคาที่เสนอ 40,000.- บาท
40,000.- บาท
เหมาะสม

2

ตรวจเช็คบํารุงรักษาเครื่องตัดชิ้นเนื้อ

4,815.00 ตกลงราคา

บริษัท แรพพอท จํากัด
ราคาที่เสนอ 4,815.- บาท

บริษัท แรพพอท จํากัด

คุณภาพและราคา

4,815.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เซสท์-เมด จํากัด

บริษัท เซสท์-เมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 19,795.- บาท

19,795.- บาท

เหมาะสม

นางศิริจิตร มโนวัฒนันท์

นางศิริจิตร มโนวัฒนันท์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 4,900.- บาท

4,900.- บาท

เหมาะสม

นางศิริจิตร มโนวัฒนันท์

นางศิริจิตร มโนวัฒนันท์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 4,250.- บาท

4,250.- บาท

เหมาะสม

ร้านภายนอก

ร้านภายนอก

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 450.- บาท

450.- บาท

เหมาะสม

615.00 ตกลงราคา

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 615.- บาท

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
615.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

7,730.75 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 7,730.75 บาท

7,730.75 บาท

เหมาะสม

จํานวน 1 รายการ
3

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

19,795.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
4

จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกาย

4,900.00 ตกลงราคา

จํานวน 4 รายการ
5

จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกาย

4,250.00 ตกลงราคา

จํานวน 4 รายการ
6

ซื้อวัสดุสํานักงาน

450.00 ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ
7

ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ

8

ซื้อวัสดุประปา
จํานวน 9 รายการ

9

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน 1 รายการ

700.00 ตกลงราคา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ พบ. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ พบ.
ราคาที่เสนอ 700.- บาท

700.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2558
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกาย
จํานวน 2 รายการ
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1,550.00 ตกลงราคา

นางศิริจิตร มโนวัฒนันท์

นางศิริจิตร มโนวัฒนันท์

คุณภาพและราคา

6,163.20 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 1,550.- บาท
บริษัท ซีนิธไซเอนซ์ จํากัด

1,550.- บาท
บริษัท ซีนิธไซเอนซ์ จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 6,163.20 บาท

6,163.20 บาท
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

42,000.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

คุณภาพและราคา

11,106.60 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 9,416.- บาท
นายอธิ เจริญทรัพย์
ราคาที่เสนอ 33,000.- บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 1,416.- บาท
บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

9,416.- บาท
นายอธิ เจริญทรัพย์
33,000.- บาท
องค์การเภสัชกรรม
1,416.- บาท
บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

8,792.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 11,106.60 บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

11,106.60 บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 8,792.- บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 8,136.40 บาท
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
ราคาที่เสนอ 34,218.60 บาท

8,792.- บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
8,136.40 บาท
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
34,218.60 บาท

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

วิธีซื้อ / จ้าง

42,000.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
13 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 1 รายการ
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 1 รายการ
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 2 รายการ
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน 10 รายการ
18 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 10 รายการ
19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 2 รายการ

9,416.00 ตกลงราคา
33,000.00 ตกลงราคา
1,416.00 ตกลงราคา

8,136.40 ตกลงราคา
34,218.60 ตกลงราคา

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 42,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2558
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

14,980.00 ตกลงราคา

บริษัท ยีนพลัส จํากัด

บริษัท ยีนพลัส จํากัด

คุณภาพและราคา

จํานวน 1 รายการ
21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

32,956.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 14,980.- บาท
บริษัท พริมาไซเอ็นติฟิค จํากัด

14,980.- บาท
บริษัท พริมาไซเอ็นติฟิค จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

จํานวน 1 รายการ
22 จ้างติดตั้งเปลี่ยนและซ่อมแซม
จํานวน 1 รายการ
23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

ราคาที่เสนอ 32,956.- บาท
32,956.- บาท
3,000.00 ตกลงราคา
นายไพบูรณ์ จันทสร
นายไพบูรณ์ จันทสร
ราคาที่เสนอ 3,000.- บาท
3,000.- บาท
26,000.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 26,000.- บาท
26,000.- บาท
36,800.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 36,800.- บาท
36,800.- บาท

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

3,210.00 ตกลงราคา บริษัท 13 กันยา ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์ จํากัด บริษัท 13 กันยา ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

คุณภาพและราคา

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

25 จ้างทําโปสเตอร์
จํานวน 1 รายการ
26 จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกาย
จํานวน 2 รายการ
27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
28 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

วิธีซื้อ / จ้าง

2,750.00 ตกลงราคา
11,200.00 ตกลงราคา
23,540.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 3,210.- บาท
นางศิริจิตร มโนวัฒนันท์
ราคาที่เสนอ 2,750.- บาท
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 11,200.- บาท

3,210.- บาท
นางศิริจิตร มโนวัฒนันท์
2,750.- บาท
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
11,200.- บาท

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

บริษัท โอเชี่ยนเมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 23,540.- บาท

23,540.- บาท

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2558
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

29 จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกาย

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

1,500.00 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
30 ซื้อวัสดุสํานักงาน

17,205.60 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
32 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 3 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

นางศิริจิตร มโนวัฒนันท์

นางศิริจิตร มโนวัฒนันท์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท

1,500.- บาท

เหมาะสม

2,900.00 ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขาสามเสนใน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขาสามเสนใน คุณภาพและราคา

จํานวน 2 รายการ
31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

48,417.50 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 2,900.- บาท

2,900.- บาท

เหมาะสม

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 17,205.60 บาท

17,205.60 บาท

เหมาะสม

บริษัท ซีนิธไซเอนซ์ จํากัด

บริษัท ซีนิธไซเอนซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 48,417.50 บาท

48,417.50 บาท

เหมาะสม

