
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองประจ าปี 1 รายการ         437,000.00         437,539.00 1.บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จ ากัด           437,000.00 บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จ ากัด         437,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.28/65
2565    เห็นสมควรจ้าง ลว. 30 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       437,000.00        437,539.00 รวมเป็นเงิน        437,000.00
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองกรองอากาศประจ าปี 2565 1 รายการ      3,347,013.50       3,347,013.50 1.บริษัท เอสไอซี เมดิเทค จ ากัด        3,347,013.50 บริษัท เอสไอซี เมดิเทค จ ากัด       3,200,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.30/65

   เห็นสมควรจ้าง ลว.1 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน     3,347,013.50     3,347,013.50 รวมเป็นเงิน     3,200,000.00
3 ท่ีระลึก เคร่ืองป่ันไฟฟ้า 1,100 ช้ิน         330,000.00         330,000.00 1.บริษัท ฮอพบอน จ ากัด           330,000.00 .บริษัท ฮอพบอน จ ากัด         330,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.31/65

(@300)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.7 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน       330,000.00        330,000.00 รวมเป็นเงิน        330,000.00

4 บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศระบบ VRV 4 งวด         349,997.00         349,997.00 1.บริษัท โทเท่ิล แอร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จ ากัด           349,997.00 บริษัท โทเท่ิล แอร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จ ากัด         349,997.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.32/65

หอผู้ป่วย MICU,PUI,ICU,CCU (@87,499.25)    เห็นสมควรจ้าง ลว. 28 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน       349,997.00        349,997.00 รวมเป็นเงิน        349,997.00

5 MiroCam Capsule Endoscope 40 ช้ิน         880,000.00         880,000.00 1.บริษัท ซินเมด (ไทยแลนด์) จ ากัด           880,000.00 บริษัท ซินเมด (ไทยแลนด์) จ ากัด         880,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.45/65

(@22,000)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.29 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       880,000.00        880,000.00 รวมเป็นเงิน        880,000.00

6 ผ้าห่มผู้ป่วย สีขาว ขนาด 48*80 น้ิว 1,400 ผืน         485,800.00         485,800.00 1.บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด           485,800.00 บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด         485,800.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.48/65

(@347)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.26 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       485,800.00        485,800.00 รวมเป็นเงิน        485,800.00

7 น้ ายาตรวจ Leukemia Immunophynotype 36 รายการ      1,390,465.00       1,390,465.00 1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         1,390,465.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       1,390,465.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.49/65

   เห็นสมควรซ้ือ ลว.26 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน     1,390,465.00     1,390,465.00 รวมเป็นเงิน     1,390,465.00

8 ชุด Radi Vac ชนิด Disposable 3 รายการ         499,200.00         432,000.00 1.บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด           499,200.00 บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด         499,200.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.50/65

1.ชุด Radi Vac ชนิด Disposable 200 ml. 1,200 ชุด         153,600.00 (ผลิตภัณฑ์ pfm/ germany)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.13 ธ.ค. 64

(@128.00)

2.ชุด Radi Vac ชนิด Disposable 400 ml. 1,200 ชุด         160,800.00

(@134.00)

3.ชุด Radi Vac ชนิด Disposable 600 ml. 1,200 ชุด         184,800.00

(@154.00)

รวมเป็นเงิน       499,200.00        432,000.00 รวมเป็นเงิน        499,200.00

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  12 มกราคม  2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง
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9 รถน่ังคนพิการชนิดพับได้ท าด้วยโลหะ 2 รายการ         488,000.00         488,000.00 1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด           488,000.00 .บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         488,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.51/65

1.รถน่ังคนพิการชนิดพับได้ท าด้วยโลหะแบบปรับ 70 คัน         203,000.00 (ผลิตภัณฑ์บริษัท ป๊อบ เมดิค แอนด์ เทรดด้ิง    เห็นสมควรซ้ือ ลว.30 พ.ย. 64

ไม่ได้ รุ่น KY809 BJ NEW (@2,900) จ ากัด)

2.รถน่ังคนพิการชนิดพับได้ท าด้วยโลหะ แบบปรับ 50 คัน         285,000.00

ให้เหมาะสมกับความพิการได้ รุ่น KY908 L-K18 (@5,700)

รวมเป็นเงิน       488,000.00        488,000.00 รวมเป็นเงิน        488,000.00

10 Spore test ใช้กับเคร่ืองอบแก๊สไฮโดรเจน 120 กล่อง         799,198.80         799,200.00 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           799,198.80  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         799,198.80  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.52/65

 เปอร์ออกไซด์ (@6,659.99) (ผลิตภัณฑ์ 3M)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.7 ธ.ค. 64

 - บริษัทฯ ยินดีแถมรายการ Spore test ใช้กับเคร่ือง

   อบแก๊สไฮโดรโปรเจนเปอร์ออกไซด์ จ านวน 5 กล่อง

   เป็นเงิน 33,300 บาท

รวมเป็นเงิน       799,198.80  799.200.00 รวมเป็นเงิน        799,198.80

11 แก๊ส Ethylene Oxide 100% ขนาด 170 กรัม 1,296 หลอด        521,640.00         521,640.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           521,640.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         521,640.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.53/65

(@402.5) (ผลิตภัณฑ์ 3M)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.7 ธ.ค. 64

 

รวมเป็นเงิน       521,640.00        521,640.00 รวมเป็นเงิน        521,640.00

12 Intravascular or Intracardiac 50 ชุด      1,525,000.00       1,525,000.00 1.บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย)จ ากัด        1,525,000.00 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย)       1,525,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.54/65

ultrasound (@30,500) (ผลิตภัณฑ์ Boston) จ ากัด    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 9 ธ.ค. 64

 - บริษัทฯ ยินดีแถม รายการ Intravascular or

  Intracardiac ultrasound จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน

  61,000 บาท

รวมเป็นเงิน     1,525,000.00     1,525,000.00 รวมเป็นเงิน     1,525,000.00

13
วัสดุการแพทย์ 3 รายการ      3,605,000.00       3,605,000.00 1.บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด         3,605,000.00 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด       3,605,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.55/65

1.Rational altherectomy burr catheter 40 ชุด      1,140,000.00 (ผลิตภัณฑ์ Boston)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.9 ธ.ค. 64

(หัวกรอเพชร) Rational Bu (@28,500)  - บริษัทฯ ยินดีแถม

2.PTCA quide wire (Rota wire) Floppy 50 ชุด         400,000.00   1. รายการ Rational altherectomy burr catheter

(@8,000)   (หัวกรอเพชร) Rational Bu จ านวน 6 ช้ิน เป็นเงิน

3.Ratioal atherectomy Advacer 70 ชุด      2,065,000.00   171,000 บาท

(@29,500)   2. รายการ PTCA guide wire (Rota wire) Floppy

  จ านวน 20 ช้ิน เป็นเงิน 160,000 บาท

รวมเป็นเงิน     3,605,000.00     3,605,000.00 รวมเป็นเงิน     3,605,000.00

14 วัสดุห้ามเลือดส าหรับกดแผลหลังผู้ป่วย 300 ช้ิน         540,000.00         540,000.00 1.บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จ ากัด           540,000.00 บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จ ากัด         540,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.56/65

ท าหัตถการ ขนาด 1.5 น้ิว * 1.5 น้ิว (@1,800) (ผลิตภัณฑ์ Z-Medica)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.17 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       540,000.00        540,000.00 รวมเป็นเงิน        540,000.00
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15 แบตเตอร่ี ขนาด 12 V 100Ah 160 ก้อน      1,679,000.00       1,679,000.00 1.บริษัท วอทฟอร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย)         1,748,380.00 บริษัท วอทฟอร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย)       1,679,900.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.57/65

(@10,493.75) จ ากัด จ ากัด    เห็นสมควรซ้ือ ลว.13 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน     1,679,000.00     1,679,000.00 รวมเป็นเงิน     1,679,900.00

16 วัสดุการแพทย์ 2 รายการ      1,872,000.00       1,872,000.00 1.ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ากัด        1,872,000.00 ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ากัด       1,872,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.58/65

1.น้ ายาตรวจหาเช้ือ MTB และ NTM โดย 2,200 Test      1,320,000.00    เห็นสมควรซ้ือ ลว.15 ธ.ค. 64

วิธี Real-time PCR (@600)  - บริษัทฯ ยินดีแถม

2. ชุดสารสกัดพันธุกรรมจากแบคทีเรีย 2,208 Test        552,000.00    1.น้ ายาตรวจหาเช้ือ MTB และ NTM โดยวิธี

(@250)    Real-time PCR จ านวน 250 Test เป็นเงิน

  150,000 บาท

  2. น้ ายาส าหรับตรวจหาเช้ือวัณโรคและเช้ือด้ือยาหลาย

  ขนาน จ านวน 50 Test เป็นเงิน 30,000 บาท

   3. ชุดสารสกัดพันธุกรรมจากแบคทีเรีย

   จ านวน 240 Test เป็นเงิน 60,000 บาท

รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน     1,872,000.00

17 ผ้า TR สีกรมท่า หน้ากว้าง 58 น้ิว 6,500 หลา         494,000.00         494,000.00 1.บริษัท วี.เค. การทอ จ ากัด           494,000.00 บริษัท วี.เค. การทอ จ ากัด         494,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.59/65

(@76)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.13 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน       494,000.00        494,000.00 รวมเป็นเงิน        494,000.00

18 ผ้าเช็ดตัวสีขาว 3 รายการ         499,000.00         499,000.00 1.บริษัท วี.เค. การทอ จ ากัด           499,000.00 บริษัท วี.เค. การทอ จ ากัด         499,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.60/65

(@166,333.333)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.13 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน       499,000.00        499,000.00 รวมเป็นเงิน        499,000.00

เคร่ืองวัดออกซิเจนท่ีปลายน้ิว 1,000 เคร่ือง         800,000.00         800,000.00 1.บริษัท เมดิทอป จ ากัด           800,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด         800,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.61/65

(Fingertip Pulse Oximeter) รุ่น PC-60A (@800)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.13 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน       800,000.00        800,000.00 รวมเป็นเงิน        800,000.00

20 Drape ส าหรับปูผิวหนังก่อนผ่าตัด ขนาด 5,500 แผ่น         409,035.00         409,035.00 1.บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด           409,035.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด         409,035.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.62/65

15*28ซม. (@74.37) (ผลิตภัณฑ์ SMITH & NEPHEW)    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 13 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน       409,035.00        409,035.00 รวมเป็นเงิน        409,035.00

ชุดน้ ายาตรวจ Repid Influenza Antigen by 10,000 Test      2,290,000.00       2,290,000.00 1.บริษัท เอส อาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด         1,940,000.00 บริษัท เอส อาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด       1,940,000.00  - บริษัทฯ เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าสุด 194 บาท วร.63/65

FIA (@229) (ผลิตภัณฑ์  Standard F2400/เกาหลีใต้)  (@194)  / Test ต่ ากว่าราคาคร้ังสุดท้าย/วงเงินท่ีจะซ้ือ 15.28 % ลว. 5 ธ.ค. 64

 - บริษัทฯ ยินดีสนับสนุนส่งการตรวจยืนยันด้วยหลักการ

2. บริษัท จีเค โปรดักซ์ จ ากัด         2,240,000.00  RT PCR ในรายท่ีผลตรวจจากชุดตรวจ Standard F
(Sofia I / USA.)  (@224) Influenza A/B FIA ท่ีให้ผลเป็นบวก ท้ัง Influenza

A และ B .ในคนไข้รายเดียวกัน

รวมเป็นเงิน     2,290,000.00     2,290,000.00 รวมเป็นเงิน     1,940,000.00

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

19 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

21 e-bidding



ถุงมือ 6 รายการ         392,690.00         392,690.00 1.บริษัท  แปซิฟิค เฮลธ์แคร์           392,690.00 บริษัท  แปซิฟิค เฮลธ์แคร์         392,690.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.64/65

1.ถุงมือศัลยกรรมส าหรับผู้แพ้แป้ง No.5 1/2 1,000 คู่          26,390.00 (ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด    เห็นสมควรซ้ือ ลว.5 ธ.ค. 64

(@26.39) (ผลิตภัณฑ์แอนเชลล์ ประเทศมาเลเซีย)

2..ถุงมือยาง ส าหรับการศัลยกรรม 2,400 คู่          88,800.00

Gammex Microgrip PF ชนิดไม่มีแป้ง No.6 (@37.00)

3.ถุงมือยาง ส าหรับการศัลยกรรม 2,400 คู่          88,800.00

Gammex Microgrip PF ชนิดไม่มีแป้งNo.6 1/2 (@37.00)

4.ถุงมือยาง ส าหรับการศัลยกรรม 2,400 คู่          88,800.00

Gammex Microgrip PF ชนิดไม่มีแป้ง No.7 (@37.00)

5.ถุงมือยาง ส าหรับการศัลยกรรม 2,400 คู่          88,800.00

Gammex Microgrip PF ชนิดไม่มีแป้ง No.7 1/2 (@37.00)

6.ถุงมือยาง ส าหรับการศัลยกรรม 300 คู่          11,100.00

Gammex Microgrip PF ชนิดไม่มีแป้ง No.8 (@37.00)

รวมเป็นเงิน       392,690.00        392,690.00 รวมเป็นเงิน        392,690.00

23 ผ้า TR คอมทวิว สีฟ้า หน้ากว้าง 58 น้ิว 1 รายการ         497,000.00         497,000.00 1.บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด           497,000.00 บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด         497,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก วร.65/65

   ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 15 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน       497,000.00        497,000.00 รวมเป็นเงิน        497,000.00

วัสดุการแพทย์ 7 รายการ         328,000.00         328,000.00 1.บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์           328,000.00 บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์         328,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก วร.66/65

1.Carpentier-Edwards Cosgrove Fing 1 อัน          18,000.00 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.17 ธ.ค. 64

No.30 -32M/Lanyard (@18,000) (ผลิตภัณฑ์ Edwards Lifesciences LLC

2.Edwards physio Mitral Ring 30 mm. 1 อัน          18,000.00 ประเทศสหรัฐอเมริกา)

(@18,000)

3.Edwards MC3 Tricuspid Ring 32 mm. 1 อัน          18,000.00

(@18,000)

4.Edwards MC3 Tricuspid Ring 34 mm. 1 อัน          18,000.00

(@18,000)

5.Capentier Edwards Perimount Magna 1 อัน          64,000.00

Ease Aortic Valve 21 mm. (@64,000)

6.Capentier Edwards Perimount Magna 1 อัน          64,000.00

Ease Aortic Valve 23 mm. (@64,000)

7.Capentier Edwards Perimount Magna 2 อัน         128,000.00

Ease Mitral  Valve 25 mm. (@64,000)

รวมเป็นเงิน       328,000.00        328,000.00 รวมเป็นเงิน        328,000.00

22 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

24 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



25 ชุดสายยางและปอดเทียมเพ่ือพยุงหัวใจและปอด 30 ชุด      2,400,000.00       2,400,000.00 1.บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด         2,400,000.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด       2,400,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก วร.67/65

ท่ีใช้ภายนอก (ECMO Set)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 17 ธ.ค.64

 - บริษัทยินดีแถม

  1. Set Be-PLS2015จ านวน 2 ชุดเป็นเงิน 160,000บาท

  2.Cannular BE-PASจ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 14,300บาท

  3.Cannular BE-PVL จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน16,000บาท

  4.Set แทง PIK150 จ านวน 2 ช้ิน เป็นเงิน 7,000 บาท

รวมเป็นเงิน     2,400,000.00     2,400,000.00 รวมเป็นเงิน     2,400,000.00

26 เข็มส าหรับให้ยาระงับปวด 8 รายการ        427,495.70         427,495.70 1.บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด           427,495.70 บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด         427,495.70  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.68/65

1.เข็ม I.V. Catheter No.20*23 mm. 60 กล่อง          57,780.00 รายการท่ี 1,2,3    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 20 ธ.ค. 64

(@963) (ผลิตภัณฑ์ Smiths Medical Italia S.R.L  - ชดเชย เข็มI.V Catheter จ านวน 4 กล่อง

2.เข็ม I.V. Catheter No.22*25 mm. 24 กล่อง          23,112.00 ประเทศอิตาลี)  - ชุดฉีดยาเพล็กซัสต่อเน่ือง No.18G*51 จ านวน 2 ช้ิน

(@963) รายการท่ี 4,5   และ No.18G *83 จ านวน 1 ช้ิน

3.เข็ม I.V. Catheter No.24*19 mm. 10 กล่อง            9,630.00 (ผลิตภัณฑ์ PAJUNK ประเทศเยอรมัน)   - Ambulatory Infusion Pump รหัส CIA30-3050-EU

(@963) รายการท่ี 6,7     จ านวน 2 ช้ิน

4.Ambulatory Infusion Pump ขนาด 3-5-8 15 ชุด          24,000.00 (ผลิตภัณฑ์ DAIKEN ประเทศญ่ีปุ่น)

CIA30-3050-EU (@1,600) รายการท่ี 8

5.Endotracheal Tube พลาสติกมี cuff 10 อัน              973.70 (ผลิตภัณฑ์ PORTEX)

ขนาด 9.0 mm. (@97.37)

6.Ambulatory Infusion Pump 15 ชุด          24,000.00

CIA30-2040-EU (@1,600)

7.ชุดฉีดยาชา No.22G*80 SonoTAP 600 ชุด         240,000.00

(@400)

8.ชุดฉีดยาชา No.22G*50 SonoTaP 120 ชุด          48,000.00

(@400)

รวมเป็นเงิน       427,495.70        427,495.70 รวมเป็นเงิน        427,495.70

ส าลีรองเฝือกชนิดฝ้ายล้วน 4 รายการ        345,913.20         345,913.20 1.บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด           345,913.20 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด         345,913.20  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก วร.69/65

1.ส าลีรองเฝือกชนิดฝ้ายล้วน ขนาด 3 น้ิว 3,600 ม้วน          88,596.00 (ผลิตภัณฑ์ Cardinal Health)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.20 ธ.ค.. 64

(@24.61)

2.ส าลีรองเฝือกชนิดฝ้ายล้วน ขนาด 4 น้ิว 4,680 ม้วน        155,235.60

(@33.17)

3.ส าลีรองเฝือกชนิดฝ้ายล้วน ขนาด 6 น้ิว 1,800 ม้วน          88,596.00

(@49.22)

4.ส าลีรองเฝือกชนิดฝ้ายล้วน ขนาด 2 น้ิว 720 ม้วน          13,485.60

(@18.73)

รวมเป็นเงิน       345,913.20        345,913.20 รวมเป็นเงิน        345,913.20

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

27 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



กล่องพลาสติกส าหรับท้ิงเข็ม 12,500 ใบ         437,500.00         437,500.00 1.บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด           437,500.00 บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด         437,500.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.70/65

(@35) (ผลิตภัณฑ์ Prosave ประเทศไทย)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.20 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน       437,500.00        437,500.00 รวมเป็นเงิน        437,500.00

29 วัสดุการแพทย์ 14 รายการ     10,848,000.00     10,848,000.00 1.บริษัทแอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด       10,848,000.00 บริษัทแอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด     10,848,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก จร.74/65

   ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 28 ธ.ค. 64

 - บริษัทฯ ยินดีแถมเป็นเงิน 964,500 บาท ดังน้ี

   1.เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจ

   ห้องล่าง 2 ห้องพร้อมกัน CTR (Frotier II) (รุ่น Entrant

   CRT-D) จ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 324,000 บาท

  2.เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( Currer VR)

  รุ่น Entrant VR) จ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 324,000บาท

  3.สายเคร่ืองช่วยการกระตุกหัวใจชนิดถาวร SJ

  จ านวน 1 เส้น เป็นเงิน 13,500 บาท

  4.สายเคร่ืองกระตุ้นหัวใจล่างซ้าพร้อมอุปกรณ์การใส่ SJ

  จ านวน 1 เส้น เป็นเงิน 63,000 บาท

  5.สายเคร่ืองช่วยการกระตุ้นและกระตุกหัวใจชนิดถาวร SJ

  จ านวน 3 เส้น เป็นเงิน 240,000 บาท

รวมเป็นเงิน   10,848,000.00    10,848,000.00 รวมเป็นเงิน    10,848,000.00

28 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

กล้องถ่ายภาพจอประสาท 1 เคร่ือง      1,200,000.00      1,200,000.00 1.บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด        1,200,000.00 บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด      1,200,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.45/65

จอประสาทดิจิตอล    เห็นสมควรซ้ือ ลว.13 ธ.ค. 64

 - บริษัทยินดีแถม

 - Icare รุ่น IC200 จ านวน 1 เคร่ือง (280,000 บาท)

 - Icare รุ่น IC100 จ านวน 1 เคร่ือง (180,000 บาท)

 - เลนส์ตรวจตา จ านวน 2 ช้ิน (60,000 บาท)

รวมเป็นเงิน     1,200,000.00      1,200,000.00 รวมเป็นเงิน     1,200,000.00

ซ้ือกล้องส่องตรวจเน้ือเย่ือโพรง 1 ชุด      1,087,100.00      1,087,100.00 1.บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด        1,087,100.00 บริษัท  โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด      1,087,100.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.46/65

จมูกชนิดวิดีทัศน์ (ผลิตภัณฑ์ KARL STORZ)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.13 ธ.ค. 64

 - บริษัทยินดีแถม

  1. สนับสนุนแบตเตอร่ีตลอดอายุการใช้งาน

  2. FLEXBLE VIDEO RHINOSCOP แบบ SINGLE USE

  30 CM จ านวน 2 ช้ินเป็นเงิน 40,000 บาท

  3.FLEXBLE VIDEOSCOPE แบบ SINGLE USE> 50 CM

  จ านวน 2 ช้ิน เป็นเงิน 40,000 บาท

รวมเป็นเงิน     1,087,100.00      1,087,100.00 รวมเป็นเงิน     1,087,100.00

3 เคร่ืองเฝ้าระวังและติดตามการ 1 ระบบ      4,800,000.00      4,800,000.00 1.บริษัท โซวิค จ ากัด        4,800,000.00 บริษัท โซวิค จ ากัด      4,800,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.47/65

ท างานของหัวใจและสัญญาณ (ผลิตภัณฑ์ Philips)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.13 ธ.ค. 64

ชีพแบบสถานีกลาง  - บริษัทยินดีแถม

  1.แบตเตอร่ีส าหรับมอนิเตอร์ Philips MX Series 8 ก้อน

  เป็นเงิน 184,000 บาท

  2. แบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองกระตุกหัวใจ Zoll รุ่น R-Series

  1 ก้อนเป็นเงิน 32,000 บาท

รวมเป็นเงิน     4,800,000.00      4,800,000.00 รวมเป็นเงิน     4,800,000.00

4 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์แยกช้ัน 1 ชุด      3,920,000.00      4,900,000.00 1.บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด        4,500,000.00 บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด      4,300,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก ค.48/65

ส่วนหลังของดวงตา ชนิดความ (ผลิตภัณฑ์ Carl Zeiss)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.17 ธ.ค. 64

ละเอียดสูง  - บริษัทลดราคาเหลือ 4,300,000 บาท จากราคา

   4,500,000 บาท

 - บริษัทยินดีแถม

   1.ระบบปฏิบัติการ Gluacoma Workplace 2 จุด

   และ upgrade software ตลอดอายุการใช้งาน

   มูลค่ารวม 100,000 บาท

   2.Server RAM 128 GB, 5x4TB มูลค่า 350,000 บาท

รวมเป็นเงิน     3,920,000.00      4,900,000.00 รวมเป็นเงิน     4,300,000.00

2 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

1 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 564

งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  5 มกราคม  2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง



5 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือด้วยไอน้ า 1 เคร่ือง      3,750,000.00      3,750,000.00 1.บริษัท เน็กซ์ไบโอ ( ประเทศไทย ) จ ากัด        3,750,000.00 บริษัท เน็กซ์ไบโอ ( ประเทศไทย ) จ ากัด      3,750,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.49/65

(ผลิตภัณฑ์ Astell)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.20 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน     3,750,000.00      3,750,000.00 รวมเป็นเงิน     3,750,000.00

6 เคร่ืองตัดและกรอกระดูก 1 เคร่ือง         600,000.00         750,000.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          750,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        700,000.00  - บริษัทยินดีลดเหลือ700,000 บาทจากราคา 750,000บาท ค.50/65

(ผลิตภัณฑ์ Medtronic)  - บริษัทยินดีแถม ลว.23 ธ.ค. 64

  1. อัพเกรดสินค้าเคร่ืองมือผ่าตัดและกรอกระดูกของ

  โรงพยาบาลจ านวน 1 ชุด

  2. ข้อต่อโค้งความยาวไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร

   จ านวน 2 ช้ิน

รวมเป็นเงิน        600,000.00        750,000.00 รวมเป็นเงิน       700,000.00

7 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์จีโนม 1 เคร่ือง     10,000,000.00     11,770,000.00 1.บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด      11,770,000.00 บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด    10,000,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.51/65

ชนิดไมโครอาเรย์แบบอัตโนมัติ (ผลิตภัณฑ์ Thermo Fisher Scientific)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 ธ.ค. 64

 - บริษัทฯยินดีลดราคาเหลือ 10,000,000 บาทจากราคา

11,770,000 บาท

รวมเป็นเงิน    10,000,000.00    11,770,000.00 รวมเป็นเงิน   10,000,000.00

8 คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 2 ชุด         240,000.00         338,000.00 1. บริษัท ซีเท็ก ไทย ชิสเต็ม จ ากัด          338,000.00 บริษัท ซีเท็ก ไทย ชิสเต็ม จ ากัด        338,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.52/65

ส าหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์ Lenovo)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.4 ม.ค. 64

รวมเป็นเงิน        240,000.00        338,000.00 รวมเป็นเงิน       338,000.00

9 เคร่ืองตรวจวินิจฉัยและรักษา 5 เคร่ือง      4,250,000.00      4,250,000.00 1.บริษัท ซีเอสเอส เมดิคอล แอนด์ ดีไวซ์ จ ากัด        4,250,000.00 บริษัท ซีเอสเอส เมดิคอล แอนด์ ดีไวซ์ จ ากัด      4,250,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.53/65

หู คอ จมูก (ผลิตภัณฑ์ Optomic)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.27 ธ.ค. 64

 - บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมแต่ยินดีบ ารุงรักษาเพ่ิมอีก 2 ปี

รวมเป็นเงิน     4,250,000.00      4,250,000.00 รวมเป็นเงิน     4,250,000.00

10 เคร่ืองพับเส้ืออัตโนมัติ     1 เคร่ือง 373,430.00 373,100.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท จักรทอง โชอ้ิง แมชชีน จ ากัด 360,000.00 บริษัท จักรทอง โชอ้ิง แมชชีน จ ากัด        360,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.54/65

เจาะจง (ผลิตภัณฑ์ SURE)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.24 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน 373,430.00 373,100.00 รวมเป็นเงิน       360,000.00

11 เคร่ืองตรวจวินิจฉัยและรักษา 6 เคร่ือง      5,100,000.00      5,100,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ซีเอสเอส เมดิคอล แอนด์ ดีไวซ์ จ ากัด 5,100,000.00 บริษัท ซีเอสเอส เมดิคอล แอนด์ ดีไวซ์ จ ากัด      5,100,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.55/65

หู คอ จมูก เจาะจง (ผลิตภัณฑ์ Optomic)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.27 ธ.ค. 64

 - บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมแต่ยินดีบ ารุงรักษาเพ่ิมอีก 2 ปี

   (ไม่รวมอะไหล่)

รวมเป็นเงิน     5,100,000.00      5,100,000.00 รวมเป็นเงิน     5,100,000.00

12 เคร่ืองตรวจการทรงตัว 1 เคร่ือง      2,040,000.00      2,040,000.00 วิธีเฉพาะ 1. บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด 2,040,000.00 บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด      2,040,000.00  - บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมและยินดีเพ่ิมการรับประกันจาก ค. 56/65

ด้วยกล้อง เจาะจง (ผลิตภัณฑ์ Otometrics(natus))    2 ปี เป็น 3 ปี ลว.30 ธ.ค. 64

 - บริษัทฯ ยินดีแถม ตามรายละเอียดดังน้ี

  1. ท่ีรองแว่นตา (Face cushion) จ านวน 150 ช้ิน

   เป็นเงิน 13,500 บาท 

  2. สายรัด (Strap Assembly) จ านวน 4 เส้น

   เป็นเงิน 10,000 บาท 

รวมเป็นเงิน     2,040,000.00      2,040,000.00 รวมเป็นเงิน     2,040,000.00

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



13 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วย 1 เคร่ือง      2,400,000.00      2,400,000.00 วิธีเฉพาะ 1. บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย) จ ากัด 2,400,000.00  บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย) จ ากัด      2,400,000.00  - บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมแต่ยินดีแถมรายการ ดังน้ี ค.57/65

คล่ืนเสียงความถ่ีสูงส าหรับ เจาะจง (ผลิตภัณฑ์ Ge Healthcare)    1.L8-18i-RS (Hocky Probe) จ านวน 1 หัวตรวจ ลว.30 ธ.ค.64

หลอดเลือด     เป็นเงิน 250,000 บาท

   2.Vscan Extend จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 250,000 บาท

รวมเป็นเงิน     2,950,000.00      2,950,000.00 รวมเป็นเงิน     2,400,000.00

14 จ้างปรับปรุงโครงสร้าง ค.ส.ล. 1 งาน         499,690.00         499,855.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ชิณ เพาเวอร์ 2020 จ ากัด 499,690.00 บริษัท ชิณ เพาเวอร์ 2020 จ ากัด        499,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.13/65

อาคารนันทนาการ เจาะจง    เห็นสมควรจ้าง ลว.3 ธ.ค.64

คณะแพทยศาสตร์

รวมเป็นเงิน        499,690.00        499,855.00 รวมเป็นเงิน       499,000.00

15 จ้างปรับปรุงตู้ดับเพลิงพร้อม 1 รายการ         524,328.00         499,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ดงยาง วิศวกรรม 24 จ ากัด 499,000.00 บริษัท ดงยาง วิศวกรรม 24 จ ากัด        499,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.14/65

เปล่ียนอุปกรณ์ประกอบ เจาะจง    เห็นสมควรจ้าง ลว.7 ธ.ค. 64

อาคารบินหลา 4

รวมเป็นเงิน        524,328.00      4,990,000.00 รวมเป็นเงิน       499,000.00

16 จ้างปรับปรุงศูนย์วิทยุ 1 งาน         499,000.00         547,900.00 วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์ 499,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์        499,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.15/65

ส่ือสารทางการแพทย์ เจาะจง    เห็นสมควรจ้าง ลว.13 ธ.ค. 64

ช้ัน 13 อาคารอายุรกรรม

 - ศัลยกรรม

รวมเป็นเงิน        499,000.00        547,900.00 รวมเป็นเงิน       499,000.00

17 จ้างปรับปรุงหลังคากันสาด 1 งาน         490,000.00         359,400.00 วิธีเฉพาะ 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น คอนสตรัคช่ัน 490,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น คอนสตรัคช่ัน        490,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ. 16/65

บริเวณทางเดิน ด้านหลังหน่วย เจาะจง แอนด์วอเตอร์บลาสต้ิง แอนด์วอเตอร์บลาสต้ิง    เห็นสมควจ้าง ลว.16 ธ.ค.64

จ่ายผ้ากลาง

รวมเป็นเงิน        490,000.00        359,400.00 รวมเป็นเงิน       490,000.00

18 จ้างทาสีฝ้าเพดานท้องพ้ืน 1 รายการ         380,399.00         405,000.00 วิธีเฉพาะ 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น คอนสตรัคช่ัน 405,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น คอนสตรัคช่ัน        405,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.17/65

คสล.งานโภชนาการช้ัน B เจาะจง แอนด์วอเตอร์บลาสต้ิง แอนด์วอเตอร์บลาสต้ิง    เห็นสมควรจ้าง ลว.16 ธ.ค. 64

รวมเป็นเงิน        380,399.00        405,000.00 รวมเป็นเงิน       405,000.00

19 จ้างท าระบบกันซึมพ้ืนดาดฟ้า 1 งาน         451,540.00         458,043.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ทรี ออร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 451,540.00 บริษัท ทรี ออร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 451,540.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.18/65

คสล.ช้ันห้องเคร่ืองลิฟท์ อาคาร เจาะจง    เห็นสมควรจ้าง ลว. 16 ธ.ค. 64

ศรีเวชวัฒน์

รวมเป็นเงิน        451,540.00        458,043.00 รวมเป็นเงิน       451,540.00

20 จ้างปรับปรุงศูนย์Intervention 1 รายการ      1,100,000.00      1,096,075.90 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ไทย เดินกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,100,000.00 บริษัท ไทย เด็นกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด      1,100,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.19/65

ช้ัน B อาคารศรีเวชวัฒน์ เจาะจง    เห็นสมควรจ้าง ลว.15 ธ.ค. 64

(งานเพ่ิมเติม)

รวมเป็นเงิน     1,100,000.00      1,096,075.90 รวมเป็นเงิน     1,100,000.00

21 จ้างปรับปรุงบานเกร็ดหน้าต่าง 1 รายการ      1,240,000.00      1,240,000.00 วิธีพิเศษ 1.บริษัท ไทย เดินกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,240,000.00 บริษัท ไทย เด็นกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด      1,000,000.00  - คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษต่อรองราคาบริษัท จ.20/65

และพ้ืนท่ีจัดเก็บส่ิงของบริจาค  - บริษัทยินดีลดเหลือ 1,000,000 บาท ซ่ึงต่ ากว่า ลว.5 ม.ค. 64

บริเวณพ้ืนท่ีอาคารเย็นศิระ 1,2    ราคากลาง 19.36%

รวมเป็นเงิน     1,240,000.00      1,240,000.00 รวมเป็นเงิน     1,000,000.00



22 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 15 เคร่ือง         777,600.00         777,600.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ยอดนภา จ ากัด 729,000.00 บริษัท ยอดนภา จ ากัด 729,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ช.2/65

(ผลิตภัณฑ์ Intel) (@2,350.00)    เห็นสมควรจ้าง ลว.4 ม.ค. 64

 - บริษัทฯ เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคา 729,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 820,800.00   ต่ ากว่าวงเงินขอเช่า 6.25%

(ผลิตภัณฑ์ Dell/OptiPlex 5090 Tower XCTO) (@1,518.66)

3.บริษัท เอมิ.โปร จ ากัด 750,600.00

(ผลิตภัณฑ์ Acer/Veriton S2670G) (@1,390.00)

รวมเป็นเงิน        777,600.00        777,600.00 รวมเป็นเงิน       729,000.00

23 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30 เคร่ือง      1,009,800.00      1,009,800.00 วิธีคัดเลือก 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 965,520.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนยี        965,520.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ช. 3/65

(ผลิตภัณฑ์ Dell รุ่น Optiplex 3280 All-in-One) (@894.00)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.4 ม.ค. 64

 - บริษัทฯ เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคา 965,520 บาท

2.บริษัท ยอดนภา จ ากัด 1,312,200.00  ต่ ากว่าวงเงินขอเช่า 4.38%

(ผลิตภัณฑ์ AIO 3 24ITL6) (@1,315.00)

รวมเป็นเงิน     1,009,800.00      1,009,800.00 รวมเป็นเงิน       965,520.00


