สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
ซ่อมเครื่องพิมพ์ผลการตรวจ

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

2,942.50 ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท ไอที.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

บริษัท ไอที.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,942.50 บาท

2,942.50 บาท

เหมาะสม

2

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

22,800.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 22,800.- บาท
22,800.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

3

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

35,845.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมดิแคร์ ซัพพลาย

คุณภาพและราคา

35,845.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 1 รายการ
4

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

16,800.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

จํานวน 1 รายการ
5

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

25,680.00 ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ
6

ซื้อวัสดุสํานักงาน

9,416.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
7

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมดิแคร์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 35,845.- บาท

8,431.60 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 16,800.- บาท

16,800.- บาท

เหมาะสม

บริษัท รีโซลิค จํากัด

บริษัท รีโซลิค จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 25,680.- บาท

25,680.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 9,416.- บาท

9,416.- บาท

เหมาะสม

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 8,431.60 บาท

8,431.60 บาท

เหมาะสม

8

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 1 รายการ

7,597.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
ราคาที่เสนอ 7,597.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
7,597.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

9

ซื้อวัสดุสํานักงาน

1,366.00 ตกลงราคา

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,366.- บาท

1,366.- บาท

เหมาะสม

จํานวน 6 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

3,698.00 ตกลงราคา

จํานวน 5 รายการ
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

540.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

41,070.00 ตกลงราคา

จํานวน 9 รายการ
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3,852.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

28,837.00 ตกลงราคา
350,000.00

วิธีพิเศษ

550.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
18 จ้างซ่อมอะไหล่ตู้ดูดสารเคมี
จํานวน 3 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 3,698.- บาท

3,698.- บาท

เหมาะสม

2,996.00 ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์ แคร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์ แคร์ (ประเทศไทย) จํากัด

จํานวน 1 รายการ
12 ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

57,780.00 ตกลงราคา

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,996.- บาท

2,996.- บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 540.- บาท

540.- บาท

เหมาะสม

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
ราคาที่เสนอ 41,070.- บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

คุณภาพและราคา

41,070.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 3,852.- บาท

3,852.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครพล
ราคาที่เสนอ 28,837.- บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 350,000.- บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อัครพล
28,837.- บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด
350,000.- บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 550.- บาท

550.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เมกกะฟิล จํากัด

บริษัท เมกกะฟิล จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 57,780.- บาท

57,780.- บาท

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

19 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จํานวน 1 รายการ
20 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 3 รายการ
21 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
22 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 5 รายการ
23 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 3 รายการ
24 จ้างซ่อมรถยนต์
จํานวน 8 รายการ
25 ซื้อวัสดุสาํ นักงาน
จํานวน 1 รายการ
26 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

25,680.00 ตกลงราคา บริษัท เมทเล่อร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เมทเล่อร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 25,680.- บาท
25,680.- บาท
23,754.00 ตกลงราคา
บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด
บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด
ราคาที่เสนอ 23,754.- บาท
23,754.- บาท
26,322.00 ตกลงราคา
บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด
บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

2,388.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 26,322.- บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

26,322.- บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

7,586.30 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 2,388.- บาท
บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด

2,388.- บาท
บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 7,586.30 บาท
นายอาคม สมสอาด
ราคาที่เสนอ 17,000.- บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 8,600.- บาท
บริษัท ไอที.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,056.20 บาท

7,586.30 บาท
นายอาคม สมสอาด
17,000.- บาท
ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์
8,600.- บาท
บริษัท ไอที.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
6,056.20 บาท

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

17,000.00 ตกลงราคา
8,600.00 ตกลงราคา
6,056.20 ตกลงราคา

