สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่
1

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

94,588.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 94,588.- บาท

94,588.- บาท

เหมาะสม

2

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ

12,840.00 ตกลงราคา

บริษัท พรพลอินสูตรเม้นท์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 12,840.- บาท

บริษัท พรพลอินสูตรเม้นท์ จํากัด
12,840.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

3

ซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน

3,638.00 ตกลงราคา

บริษัท ไอที.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 3,638.- บาท

บริษัท ไอที.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

คุณภาพและราคา

3,638.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 25,680.- บาท

25,680.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 15,301.- บาท

15,301.- บาท

เหมาะสม

บริษัท บีซีซี เอ็มดิเอ็กซ์ จํากัด

บริษัท บีซีซี เอ็มดิเอ็กซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 74,496.61 บาท

74,496.61 บาท

เหมาะสม

จํานวน 4 รายการ
4

ซ่อมระบบปรับอากาศ

25,680.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
5

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

15,301.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
6

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

74,496.61 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
7

จ้างทําตรายาง

1,040.00 ตกลงราคา ร้านบริการป้ายอิงค์เจ็ท สติกเกอร์ตรายางงานพิมพ์ ร้านบริการป้ายอิงค์เจ็ท สติกเกอร์ตรายางงานพิมพ์ คุณภาพและราคา

จํานวน 1 รายการ
8

ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน 3 รายการ

9

ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 2 รายการ

ราคาที่เสนอ 1,040.- บาท

1,040.- บาท

เหมาะสม

98,898.00 ตกลงราคา

บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด
ราคาที่เสนอ 98,898.- บาท

บริษัท แอร์เทคนิคอล จํากัด
98,898.- บาท

คุณภาพและราคา
เหมาะสม

1,369.00 ตกลงราคา

บริษัท ไอที.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

บริษัท ไอที.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 1,369.- บาท

1,369.- บาท

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

29,692.50 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3,012.00 ตกลงราคา

จํานวน 3 รายการ
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า

2,387.52 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
14 ซื้อวัสดุสํานักงาน

5,026.80 ตกลงราคา

จํานวน 8 รายการ
15 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
16 ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

2,700.00 ตกลงราคา
856.00 ตกลงราคา
35,524.00 ตกลงราคา

จํานวน 2 รายการ
18 ซื้อวัสดุประปา
จํานวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท เซสท์ - เมด จํากัด

บริษัท เซสท์ - เมด จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 29,692.50 บาท

29,692.50 บาท

เหมาะสม

6,291.60 ตกลงราคา บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด คุณภาพและราคา

จํานวน 1 รายการ
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

995.10 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 6,291.60 บาท

6,291.60 บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 3,012.- บาท

3,012.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
ราคาที่เสนอ 2,387.52 บาท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

2,387.52 บาท

เหมาะสม

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

ร้านพูลทรัพย์ พาณิชย์

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 5,026.80 บาท

5,026.80 บาท

เหมาะสม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
ราคาที่เสนอ 2,700.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
ราคาที่เสนอ 856.- บาท
บริษัท บีซีซี เอ็มดิเอ็กซ์ จํากัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
2,700.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต
856.- บาท
บริษัท บีซีซี เอ็มดิเอ็กซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 35,524.- บาท

35,524.- บาท

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิชิตอิมปอร์ต

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 995.10 บาท

995.10 บาท

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

19 ซื้อวัสดุประปา
จํานวน 1 รายการ
20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 2 รายการ
21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 1 รายการ
22 จ้างบํารุงรักษาตู้ปลอดเชื้อ
จํานวน 1 รายการ
23 จ้างบํารุงรักษาเครื่องถ่ายภาพ
จํานวน 1 รายการ
24 จ้างบํารุงรักษาเครื่องCentrifuge

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

4,125.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเอ็มเทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเอ็มเทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 4,125.- บาท
4,125.- บาท
44,000.00 ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่เสนอ 44,000.- บาท
44,000.- บาท
29,960.00 ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมดิแคร์ ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมดิแคร์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 29,960.- บาท
29,960.- บาท
8,560.00 ตกลงราคา
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด (AFF)
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด (AFF)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา

3,745.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 8,560.- บาท
บริษัท แล็บโฟกัส จํากัด

8,560.- บาท
บริษัท แล็บโฟกัส จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

5,350.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 3,745.- บาท
บริษัท พี ซี แอลโฮลดิ้ง จํากัด

3,745.- บาท
บริษัท พี ซี แอลโฮลดิ้ง จํากัด

เหมาะสม
คุณภาพและราคา

จํานวน 1 รายการ
25 จ้างบํารุงรักษาเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ
จํานวน 1 รายการ
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน 17 รายการ
27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานน 2 รายการ

ราคาที่เสนอ 5,350.- บาท
5,350.- บาท
2,033.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลเอส (1432) เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลเอส (1432) เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 2,033.- บาท
2,033.- บาท
88,522.14 ตกลงราคา
บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 88,522.14 บาท
88,522.14.- บาท
27,101.00 ตกลงราคา บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 27,101.- บาท
27,101.- บาท

เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม
คุณภาพและราคา
เหมาะสม

28 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

21,828.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ

บริษัท บีซีซี เอ็มดิเอ็กซ์ จํากัด

บริษัท บีซีซี เอ็มดิเอ็กซ์ จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 21,828.- บาท

21,828.- บาท

เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2557
สถาบันพยาธิวิทยา
ลําดับ
ที่

รายการงานจัดซื้อ/จ้าง

29 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงิน
งบประมาณ
(บาท)

เงิน
บํารุง
(บาท)

วิธีซื้อ / จ้าง

10,700.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
30 จ้างบํารุงรักษาตู้ปลอดเชื้อ

6,420.00 ตกลงราคา

จํานวน 1 รายการ
31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

2,900,000.00

วิธีพิเศษ

จํานวน 1 รายการ
32 จ้างบํารุงรักษาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

จํานวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาหลังต่อรองราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท เทราไบท์ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เทราไบท์ เทคโนโลยี จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 10,700.- บาท

10,700.- บาท

เหมาะสม

บริษัท กิบไทย จํากัด

บริษัท กิบไทย จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 6,420.- บาท

6,420.- บาท

เหมาะสม

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 2,900,000.- บาท

2,900,000.- บาท

เหมาะสม

2,033.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล เอส (1432) เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล เอส (1432) เซอร์วิส คุณภาพและราคา

จํานวน 1 รายการ
33 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

49,400.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 2,033.- บาท

2,033.- บาท

เหมาะสม

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

คุณภาพและราคา

ราคาที่เสนอ 49,400.- บาท

49,400.- บาท

เหมาะสม

