
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือวัสดุการแพทย์ รายการ 2% 60,000 ขวด        1,284,000.00      1,284,000.00 1.บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั         1,284,000.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั      1,284,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.123/64

Chlorhexidine gluconate in 70%  @21.40    (ผลิตภัณฑ์ Chlorhex) (@21.40)  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากบัวงเงินจัดซ้ือ ลว.1 ก.พ.64

Ethyl alcohol

รวมเปน็เงิน       1,284,000.00     1,284,000.00 รวมเปน็เงิน     1,284,000.00

ซ้ือวัสดุการแพทย์ รายการ 7,200 ชุด          518,400.00        518,400.00 1.บริษัท เมดิทอป จ ากดั           489,600.00 บริษัท เมดิทอป จ ากดั         489,600.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.127/64

Blood Tubing Ling  @72    (ผลิตภัณฑ์ Meditop) (@68)  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 5.55% ลว.4 ก.พ.64

รวมเปน็เงิน         518,400.00       518,400.00 รวมเปน็เงิน       489,600.00

3 1.อปุกรณ์ประคองกระดูกสันหลังระดับเอว 75 อนั 52,350.00           52,350.00         1.บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากดั 1.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จ ากดั  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.131/64

  และระดับหลังส่วนกลาง (Knight Brace)  @698 รายการที  1 (@690) ไม่ผ่านการพจิารณา รายการที  1          51,750.00 รายการที่1 ลว. 4 ก.พ.64

2.อปุกรณ์ประคองกระดูกสันหลังระดับเอว 90 อนั 49,500.00           49,500.00         รายการที  2 (@540) ไม่ผ่านการพจิารณา รายการที  2          48,510.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 1.15% วร.132/64

  และระดับส่วนบน (Taylor Brace)  @550 รายการที  3 (@780) ไม่ผ่านการพจิารณา รายการที  3        160,650.00 รายการที่2 ลว. 8 ก.พ.64

3.อปุกรณ์ประคองกระดูกสันหลังระดับเอว 210 อนั 168,000.00         168,000.00       รายการที  4  ไม่ยื นข้อเสนอ รายการที  5          22,653.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 2.00% วร.133/64

  และระดับส่วนบน (Knight Taylor Brace)  @800 รายการที  5  ไม่ยื นข้อเสนอ รายการที่3 ลว. 9 ก.พ.64

4.อปุกรณ์ประคองกระดูกหลังระดับต้นคอ 45 ชุด 45,550.00           45,550.00         รายการที  6  ไม่ยื นข้อเสนอ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 4.38%

  (S.O.M.I BRACE)  @990/1,040 รายการที  7  ไม่ยื นข้อเสนอ รายการที  4          43,650.00 รายการที่4

5.อปุกรณ์ประคองกระดูกหลังระดับเอว 27 อนั 22,896.00           22,896.00          - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 4.17%

  ถึงระดับอก (Jewett Brace)  @848 2.บริษัท คอร์โดมา อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั 3.บริษัท ทีที เมดิคอล ซัพพลาย 2020 จ ากดั รายการที่5

6.รองเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวานแบบปิด 105 คู่ 147,000.00         147,000.00       รายการที  1  ไม่ยื นข้อเสนอ รายการที  7 162,500.00        - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 1.06%

  หัวหุ้มส้น  @1,400 รายการที  2  ไม่ยื นข้อเสนอ รายการที่6

7.รองเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 125 คู่ 175,000.00         175,000.00       รายการที  3  ไม่ยื นข้อเสนอ  - ยกเลิกการประกวดราคา เนื องจากไม่มีผู้ผ่าน

  แบบเปิดหัวหุ้มส้น  @1,400 รายการที  4  ไม่ยื นข้อเสนอ    การคัดเลือก (ซ้ือด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)

รายการที  5  ไม่ยื นข้อเสนอ รายการที่7

รายการที  6 (@1,400) ไม่ผ่านการพจิารณา  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 7.14%

รายการที  7 (@1,400) 175,000.00          

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งานบรหิารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

วันที่  8 มีนาคม  2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

1 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

2 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

3.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จ ากดั

รายการที  1 (@690)             51,750.00

รายการที  2 (@539)             48,510.00

รายการที  3 (@765)           160,650.00

รายการที  4 (@990)             44,550.00

รายการที  5 (@839)             22,653.00

รายการที  6  ไม่ยื นข้อเสนอ

รายการที  7  ไม่ยื นข้อเสนอ

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

รายการที  1 ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที  2 ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที  3 ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที  4 (@970)             43,650.00

รายการที  5 (@848)             22,896.00

รายการที  6 (@1,350) ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที  7 (@1,350)           168,750.00

5.บริษัท ทีที เมดิคอล ซัพพลาย 2020 จ ากดั

รายการที  1  ไม่ยื นข้อเสนอ

รายการที  2  ไม่ยื นข้อเสนอ

รายการที  3  ไม่ยื นข้อเสนอ

รายการที  4  ไม่ยื นข้อเสนอ

รายการที  5  ไม่ยื นข้อเสนอ

รายการที  6 (@1,300) ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที  7 (@1,300) 162,500.00          

รวมเปน็เงิน         660,296.00       660,296.00 รวมเปน็เงิน       489,713.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1.Pressure Tubing with M/F ขนาด 6 นิ้ว 5,000 เส้น 325,000.00         325,000.00       1.บริษัท เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.137/64

@65 รายการที  1 ผลิตภัณฑ์ Edwards (@65) 325,000.00          รายการที  1 325,000.00        - เสนอราคาต  าสุดเท่ากบัวงเงินที จัดซ้ือ ลว.15 ก.พ.64

2.Pressure Tubing with M/F ขนาด 36 นิ้ว 8,000 เส้น 520,000.00         520,000.00       รายการที  2 ผลิตภัณฑ์ Edwards (@65)           520,000.00 รายการที  2        520,000.00 รายการที่ 1

@65 รายการที  3 ผลิตภัณฑ์ Edwards (@65)           130,000.00 รายการที  3         130,000.00  - ยินดีแถม จ านวน 40 เส้น มูลค่า 2,600 บาท

3.Pressure Tubing with M/M ขนาด 12 นิ้ว 2,000 เส้น          130,000.00        130,000.00    (ราคาเฉลี ยรวมส่วนแถมต่อชุด 64.48 บาท)

@65 รายการที่ 2

 - ยินดีแถม จ านวน 60 เส้น มูลค่า 3,900 บาท

   (ราคาเฉลี ยรวมส่วนแถมต่อชุด 64.52 บาท)

รายการที่ 3

 - ยินดีแถม จ านวน 20 เส้น มูลค่า 1,300 บาท

   (ราคาเฉลี ยรวมส่วนแถมต่อชุด 64.36 บาท)

รวมเปน็เงิน         975,000.00       975,000.00 รวมเปน็เงิน       975,000.00

5 1.สติกเกอร์ต่อเนื อง ขนาด 8.5*8 ซม. 3,480 แพค 469,800.00         469,800.00       1.บริษัท ไทยเทปกาวอตุสาหกรรม จ ากดั  ไม่ผ่านการพจิารณา บริษัท พลูกา้เทค จ ากดั  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.138/64

  1,000 ดวง  @135 รายการที  1         469,800.00 รายการที่1 ลว.16 ก.พ.64

2.สติกเกอร์ต่อเนื อง ขนาด 2.3*6 ซม. 3,840 แพค          403,200.00        403,200.00 2.บริษัท พลูกา้เทค จ ากดั  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากบัวงเงินที จัดซ้ือ

  3,000 ดวง  @105 รายการที  1 (@135)           469,800.00 รายการที่2

รายการที  2 (@105)  ไม่ผ่านการพจิารณา  - ยกเลิกการประกวดราคา เนื องจากไม่มีผู้ผ่าน

   การคัดเลือก (ซ้ือด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)

รวมเปน็เงิน         873,000.00       873,000.00 รวมเปน็เงิน       469,800.00

6 1.สารทึบรังสี 300 mg. ขนาด 50ml. 3,000 ขวด        1,052,880.00      1,052,880.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.139/64

 @350.96 รายการที  1  ไม่ยื นข้อเสนอ รายการที  1      1,052,880.00  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากบัวงเงินที จัดซ้ือ ลว.15 ก.พ.64

2.สารทึบรังสี 300 mg. ขนาด 100ml. 2,500 ขวด 1,754,800.00       1,754,800.00     รายการที  2  ไม่ยื นข้อเสนอ รายการที  2      1,754,800.00  รายการที่ 1-4 วร.140/64

 @701.92 รายการที  3  ไม่ยื นข้อเสนอ รายการที  3      1,707,934.00  - ยินดีแถม รายการละ 60 ขวด  เป็นเงิน ลว.15 ก.พ.64

3.สารทึบรังสี 350 mg. ขนาด 50ml. 4,600 ขวด 1,707,934.00       1,707,934.00     รายการที  4  ไม่ยื นข้อเสนอ รายการที  4      7,648,574.00    130,005 บาท

 @371.29 รายการที  5 ผลิตภัณฑ์ Ultravist (@278.20)         1,808,300.00

4.สารทึบรังสี 350 mg. ขนาด 100ml. 10,300 ขวด 7,648,574.00       7,648,574.00     รายการที  6 ผลิตภัณฑ์ Ultravist (@554.26)       10,087,532.00 2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

 @742.58 รายการที  5      1,808,300.00

5.สารทึบรังสี 370 mg. ขนาด 50ml. 6,500 ขวด 1,808,300.00       1,808,300.00     2.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั รายการที  6    10,087,532.00

 @278.20 รายการที  1 ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare AS (@350.96)         1,052,880.00

6.สารทึบรังสี 370 mg. ขนาด 100ml. 18,200 ขวด 10,087,532.00     10,087,532.00   รายการที  2 ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare AS (@701.92)         1,754,800.00

 @554.26 รายการที  3 ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare AS (@371.29)         1,707,934.00

รายการที  4 ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare AS (@742.58)         7,648,574.00

รายการที  5  ไม่ยื นข้อเสนอ

รายการที  6  ไม่ยื นข้อเสนอ

รวมเปน็เงิน 24,060,020        24,060,020      รวมเปน็เงิน   24,060,020.00

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

4 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

7 1.Clear Cut SB intrepid 2.2 mm. 24 กล่อง            35,952.00          35,952.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.147/64

 @1,498 รายการที  1 ผลิตภัณฑ์ Alcon (@1,348)             32,352.00 รายการที  1          32,352.00 รายการที่1,4 ลว.19 ก.พ.64

2.Crescent Knife 24 กล่อง 41,088.00           41,088.00         รายการที  2 ผลิตภัณฑ์ Alcon (@1,562)             37,488.00 รายการที  2          37,488.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 10.01%

 @1,712 รายการที  3 ผลิตภัณฑ์ Alcon (@1,134)             90,720.00 รายการที  3          90,720.00 รายการที่2

3.Full handle Knife 15 องศา 80 กล่อง 102,720.00         102,720.00       รายการที  4 ผลิตภัณฑ์ Alcon (@1,348)           323,520.00 รายการที  4        323,520.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 8.76%

 @1,284 รายการที  5 ผลิตภัณฑ์ Alcon (@1,562)             37,488.00 รายการที  5          37,488.00 รายการที่3,6

4.Clearcut slit Knife 2.75 mm. 240 กล่อง 359,520.00         359,520.00       รายการที  6 ผลิตภัณฑ์ Alcon (@1,134)           272,160.00 รายการที  6        272,160.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 11.68%

 @1,498 รายการที  7 ผลิตภัณฑ์ Alcon (@1,348)             32,352.00 รายการที  7          32,352.00 รายการที่5

5.V-Lance Knife ใช้เจาะตาขาว 24 กล่อง 41,088.00           41,088.00          - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 8.76%

 @1,712 2.บริษัท ซัมมิท เฮลฑ์แคร์ จ ากดั  ไม่ผ่านการพจิารณา

6.Clearcut Sideport 1.0 mm. 240 กล่อง 308,160.00         308,160.00       

 @1,284

7.Clear Cut SB Intrepid 2.4 mm. 24 กล่อง 35,952.00           35,952.00         

 @1,498

รวมเปน็เงิน         924,480.00       924,480.00 รวมเปน็เงิน       826,080.00

8 อปุกรณ์ประกอบเครื องหรือใบมีดที ใช้ส าหรับ 10,000 ใบ          577,800.00        577,800.00 1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั           570,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        570,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.148/64

ตัดและเชื อมสายถุงเลือดแบปราศจากเชื้อ  @57.78    (ผลิตภัณฑ์ Fresenius Kabi/เยอรมัน) (@57)  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 1.35% ลว.25 ก.พ.64

(Sterile Connection Device)

รวมเปน็เงิน         577,800.00       577,800.00 รวมเปน็เงิน       570,000.00

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้น 8 1 รายการ          646,700.00        808,400.00 1.บริษัท เอชเจเค อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั           620,000.00 บริษัท เอชเจเค อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั         620,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.98/64

อาคารศรีเวชวัฒน์  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 4.13% ลว. 15 ก.พ. 64

 2.บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จ ากดั           949,000.00

 

รวมเปน็เงิน         646,700.00       808,400.00 รวมเปน็เงิน       620,000.00

ซ้ือระบบเครือข่ายศูนย์สอบอเิล็กทรอนิกส์ 1 ชุด        5,930,000.00      5,930,000.00 1.บริษัท เจ็น คอนเน็คท์ จ ากดั         5,929,800.00 บริษัท 24 คอมมูนิเคชั น จ ากดั      5,899,300.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.131/64

การประเมินความรู้ทางวิชาชีพ  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.52% ลว.15 ก.พ.64

2.บริษัท 24 คอมมูนิเคชั น จ ากดั         5,899,300.00  - ยินดีแถมอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ รุ่น C9115AXI-S

   จ านวน 2 เครื อง เป็นเงิน 64,200 บาท

3.บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคชั น จ ากดั         5,920,310.00

รวมเปน็เงิน       5,930,000.00     5,930,000.00 รวมเปน็เงิน     5,899,300.00

ซ้ือตู้ปลอดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟตุ 2 ตู้          900,000.00        900,000.00 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากดั           896,660.00 บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากดั        700,700.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.133/64

(Biosafety cabinate class II)    (ผลิตภัณฑ์ Thermo Scientific รุ่น 1300 Series A2)  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 22.14% ลว. 1 ม.ีค.64

 - ยินดีแถม

2.บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากดั           700,700.00    1.Brake Casters จ านวน 2 ชุด

   (ผลิตภัณฑ์ Yakos65 รุ่น SAFZONE)    2.ยินดีเปลี ยนเกา้อีป้รับระดับได้จากไม่มีพนักพงิ 

      เป็นแบบมีพนักพงิ จ านวน 2 ชุด

   3.หลังหมดระยะประกนัยินดีเปลี ยน HEPA Filter

      จ านวน 2 ชุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รวมเปน็เงิน         900,000.00       900,000.00 รวมเปน็เงิน       700,700.00

ซ้ือเกา้อีบ้รรยายห้องบรรยาย 260 ตัว        2,340,000.00      2,336,880.00 1.บริษัท เอส.เอน็.พ.ีเอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั  ไม่ผ่านการพจิารณา บริษัท จุฑาพงษ์ เดคโคเรท จ ากดั      2,000,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.142/64

 @9,000  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 14.53% ลว. 25 ก.พ.64

   2.บริษัท ไอเม็กซ์ซีท จ ากดั  ไม่ผ่านการพจิารณา  - ยินดีลดราคาเหลือ 2,000,000 บาท

   (@7,692.31 บาท/ตัว)

3.บริษัท จุฑาพงษ์ เดคโคเรท จ ากดั (@8,761.54)         2,278,000.00  - ยินดีเพิ มการรับประกนัจาก 1ปี เป็น 2 ปี

รวมเปน็เงิน       2,340,000.00     2,336,880.00 รวมเปน็เงิน     2,000,000.00

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

วันที่  8 มีนาคม  2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

1 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

2 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

3 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

4 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างกอ่สร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที พกั 1 งาน        3,300,000.00      3,300,000.00 1.บริษัท สมบุญส่ง จ ากดั         2,770,000.00 บริษัท สหการช่างเมทัลซีท จ ากดั      2,225,300.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.20/64

อาจารย์แพทย์  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดจ้าง 32.56% ลว. 9 ก.พ.64

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นครไทยศิลป์  ไม่ผ่านการพจิารณา

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั รพ ีกอ่สร้าง         2,700,000.00

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อรุณ ซีวิล เอน็จิเนีย         2,950,000.00

5.บริษัท รูฟ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จ ากดั         2,375,000.00

6.บริษัท สหการช่างเมทัลซีท จ ากดั         2,225,300.00

7.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ.ีเอม็.พ.ี ซีวิลเอน็จิเนียริ ง  ไม่ผ่านการพจิารณา

8.กจิการร่วมค้าห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปาริชาต2020คอน  ไม่ผ่านการพจิารณา

รวมเปน็เงิน       3,300,000.00     3,300,000.00 รวมเปน็เงิน     2,225,300.00

จ้างกอ่สร้างปรับปรุงห้องซักล้างอาคาร 1 งาน        9,537,000.00      9,537,000.00 1.บริษัท สมบุญส่ง จ ากดั         8,248,000.00 บริษัท บารอกตัเอน็จิเนียริ ง จ ากดั      7,897,285.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.22/64

ที พกับุคลากร  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดจ้าง 17.19% ลว. 16 ก.พ.64

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ฐาปนา เฮาส์ซิ ง ควอลิต้ี         8,900,000.00

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์         8,490,000.00

4.บริษัท บารอกตัเอน็จิเนียริ ง จ ากดั         7,897,285.00

รวมเปน็เงิน       9,537,000.00     9,537,000.00 รวมเปน็เงิน     7,897,285.00

จ้างกอ่สร้างปรับปรุงส านักงานศรีเวชวัฒน์ 1 รายการ        8,093,735.20      8,093,735.20 1.บริษัท สมบุญส่ง จ ากดั         6,930,000.00 บริษัท สมบุญส่ง จ ากดั      6,930,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.24/64

 - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดจ้าง 14.38% ลว. 25 ก.พ.64

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์         7,000,000.00

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ฐาปนา เฮาส์ซิ ง ควอลิต้ี         8,400,000.00

รวมเปน็เงิน       8,093,735.20     8,093,735.20 รวมเปน็เงิน     6,930,000.00

5 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

6 e-bidding

 เกณฑ์
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ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เช่าคอมพวิเตอร์แบบพกพา 50 เครื อง        1,242,000.00      1,242,000.00  - ยกเลิกการประกวดราคาเนื องจากไม่มีผู้ยื น

ข้อเสนอราคา ยกเลิก

รวมเปน็เงิน       1,242,000.00     1,242,000.00 รวมเปน็เงิน                    -   

ซ้ือชุดอปุกรณ์การเรียนการสอนทางไกล 2 ชุด          740,000.00        740,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เซิร์ฟเน็ตโซลูชั น  - ยกเลิกการประกวดราคาเนื องจากไม่มีผู้ผ่านการ

คัดเลือก ยกเลิก

2.บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั น จ ากดั

3.บริษัท เคเอน็เอส ซิสเตมส์ จ ากดั

รวมเปน็เงิน         740,000.00       740,000.00 รวมเปน็เงิน                    -   

8 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

9 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง


