
ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/
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วงเงนิที่ขอ
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ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

1 นํา้ยาตรวจ HIV Ag/Ab, 88,600 7,961,310 ประกวด 2 2 ราย 2 ราย

HAV Ab, HBV profile,HCV Tests ราคา 1.บริษัทแอล 7,720,100 1.บริษัทแอล    บริษัทแอล 7,720,100 เสนอราคาถกูต้อง วร.18/59

Ab, T.pallidum Ab,Anti- ด้วยวิธี    เอฟ เอเชีย Abbott    เอฟ เอเชีย    เอฟ เอเชีย ตามเงื่อนไข และ ลว . 18 ธค.58

VCA และ Anti CCP การทาง   (ประเทศไทย) อเมริกา   (ประเทศไทย)   (ประเทศไทย) รายละเอียด

อิเลก็    จํากดั    จํากดั    จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

ทรอนิกส์ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

2.บริษัทคิว 7,780,000 2.บริษัทคิว 3.03%

    ไบโอซายน์ Abbott     ไบโอซายน์

   จํากดั อเมริกา    จํากดั

รวมเป็นเงิน 7,961,310 รวมเป็นเงิน 7,720,100

 2.Hydrocolloid....

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559

หน่วยงาน   จัดหาวัสดุ  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ
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วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น
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ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2 Hydrocolloid Dressing 3,500 239,680 สอบ 4 4 ราย 2 ราย

ขนาด 4"*4" แผน่ ราคา 1.บริษัทดีเคเอส  @68.05 1.บริษัทดีเคเอส บริษัทโอลคิ 217,210 เสนอราคาถกูต้อง วร.37/59

 เอช (ประเทศ  = 238,175  เอช (ประเทศ  (ดิสทริบิวชัน่) ตามเงื่อนไข และ ลว . 22  มค.59

  ไทย)  จํากดั Convatec   ไทย)  จํากดั จํากดั รายละเอียด

DuoDerm เสนอราคาตํ่าสดุ

CGF 2.บริษัทโอลคิ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

 (ดิสทริบิวชัน่) 9.37%

2.บริษัทแป-  @60.00 จํากดั

ซิฟิค เฮลธ์แคร์  = 210,000

(ไทยแลนด์) Coloplast Als

จํากดั  /Comfeel Plus

Ulcer

3.บริษัทซิลลคิ  @53.50

ฟาร์มา จํากดั  = 187,250

URGO/

Algoplaque

 4.บริษัทโอลคิ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน
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(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ
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ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4.บริษัทโอลคิ  @62.06

 (ดิสทริบิวชัน่)  = 217,210

จํากดั  Cutinova Hydro

รวมเป็นเงิน 239,680 รวมเป็นเงิน 217,210

3 1.Endotracheal Tube 180  @107 สอบ 3 3 ราย 1 ราย

พลาสติกมี cuff HI-Low อนั  =19,260 ราคา 1.บริษัทคอสมา่ บริษัทซิลลคิ บริษัทซิลลคิ เสนอราคาถกูต้อง วร.10/59

 6.0 mm.    เมดิคอล ฟาร์มา จํากดั ฟาร์มา จํากดั ตามเงื่อนไข และ ลว.16 ตค.58

2.Endotracheal Tube 240  @107    จํากดั รายการที่ 1-5 รายการที่ 1 17,719.20 รายละเอียด

พลาสติกมี cuff HI-Low อนั  =25,680  รายการที่ 1  @58.00 รายการที่ 2 23,625.60 เสนอราคาตํ่ากวา่

 6.5 mm.  =10,440 รายการที่ 3 141,753.60 วงเงินจดัซือ้

3.Endotracheal Tube 1,440  @107  รายการที่ 2  @58.00 รายการที่ 4 283,507.20 8%

พลาสติกมี cuff HI-Low อนั  =154,080  =13,920 รายการที่ 5 165,379.20

 7 mm.  รายการที่ 3  @58.00

4.Endotracheal Tube 2,880  @107  =83,520

พลาสติกมี cuff HI-Low อนั  =308,160  รายการที่ 4  @58.00

 7.5 mm.  =167,040

  5.Endotracheal …
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5.Endotracheal Tube 1,680  @107  รายการที่ 5  @58.00

พลาสติกมี cuff HI-Low อนั  =179,760  =97,440

 8.0 mm. Unomedical/

Malaysia

2.บริษัทเจ เอส

วิชัน่ จํากดั

 รายการที่ 1  @107

 =19,260

 รายการที่ 2  @107

 =25,680

 รายการที่ 3  @107

 =154,080

 รายการที่ 4  @107

 =308,160

 รายการที่ 5  @107

 =179,760

Portex/

Mexico

5.บริษัทซิลลคิ...

 - 4 - 



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5.บริษัทซิลลคิ

ฟาร์มา จํากดั

 รายการที่ 1  @98.44

 =17,719.20

 รายการที่ 2  @98.44

 =23,625.60

 รายการที่ 3  @98.44

 =141,753.60

 รายการที่ 4  @98.44

 =283,507.20

 รายการที่ 5  @98.44

 =165,379.20

รวมเป็นเงิน 686,940 รวมเป็นเงิน  631,984.80

 4 .เครื่องอดั...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4 1.เครื่องอดัอากาศขณะ 20  @41,200 ประกวด 6  6 ราย  2 ราย

หายใจเข้าชนิดแรงดนั เครื่อง  =824,000 ราคา 1.บริษัทเซนต์ 1.บริษัทเซนต์ บริษัทเมดิคอล รายการที่ 1,3

อตัโนมตัิ รุ่นสงูสดุ เมดิคอล (คริ เมดิคอล (คริ อินเทนซีฟแคร์  วร.40/59

ติคอล แคร์) ติคอล แคร์) จํากดั รายการที่ 1 ลว. 28 มค.59

2.เครื่องอดัอากาศขณะหาย 30  @31,700 จํากดั จํากดั รายการที่  1 850,000 เสนอราคาถกูต้อง

ใจเข้า CPAP แบบอตัโนมตัิ เครื่อง  =951,000 รายการที่ 1  @48,118 รายการที่ 1-3 ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ รายการที่ 2

หรือ AutoCPAP  =962,360 840,000 รายละเอียด  วร.41/59

เสนอราคาตํ่าสดุ ลว. 27 มค.59

3.เครื่องอดัอากาศขณะ 120  @14400 รายการที่ 2  @28,118 รายการที่ 3 1,464,000 แตส่งูกวา่วงเงิน

หายใจเข้าชนิดแรงดนัคงที่ เครื่อง  =1,728,000  =843,540 จดัซือ้ 1.18%

ชนิดมีระบบลดแรงดนัลม

ขณะหายใจออก รายการที่ 3

เสนอราคาถกูต้อง

ตามเงื่อนไข และ

รายละเอียด

เสนอราคาตํ่าสดุ

ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

15.28%

รายการที่ 3...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 3  @18,118 2.บริษัทเมดิ บริษัทเซนต์ เสนอราคาถกูต้อง

 =2,174,160 คอล อินเทนซีฟ เมดิคอล (คริ ตามเงื่อนไข และ

S9 Escape แคร์ จํากดั ติคอล แคร์) รายละเอียด

 Auto TM รายการที่ 1,3 จํากดั เสนอราคาตํ่ากวา่

Resmed รายการที่  2 843,540 วงเงินจดัซือ้

ออสเตรเลยี ลดเหลอื จดัซือ้ 11.67%

840,000

2.บริษัทเมดิ

คอล อินเทนซีฟ

แคร์ จํากดั

รายการที่ 1  @42,500

 =850,000

รายการที่ 3  @12,200

 =1,464,000

 Repironics

USA

รวมเป็นเงิน 3,503,000 รวมเป็นเงิน    1,680,000

5.ถงุมือยาง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5 1.ถงุมือยางปราศจากเชือ้ 12,000  @10.75 ประกวด 4 ยืนข้อเสนอ ยกเลกิการประกวด

สาํหรับการศลัยกรรม คู่  =129,000 ราคา ทางเทคนิค ราคา เนื่องจาก

(หตัถการ) No.6 ด้วยวิธี 2 ราย 1.บริษัทแปซิฟิค

การทาง 1.บริษัทแปซิฟิค  เฮลธ์แคร์ (ไทย-

2.ถงุมือยางปราศจากเชือ้ 90,000  @10.75 อิเลก็     เฮลธ์แคร์  แลนด์) จํากดั

สาํหรับการศลัยกรรม คู่  =967,500 ทรอนิกส์     (ไทยแลนด์) เสนอไมต่รง

(หตัถการ) No.6.5     จํากดั ตามรายละเอียด

คณุลกัษณะเฉพาะ

3.ถงุมือยางปราศจากเชือ้ 54,000  @10.75 2.บริษัทเมดดิ- และมีผู้ผา่นการคดั

สาํหรับการศลัยกรรม คู่  =580,500    ก้า จํากดั เลอืกรายเดียวทําให้

(หตัถการ) No.7 ไมเ่กิดการแขง่ขนั

ขออนมุตัิยกเลกิ

4.ถงุมือยางปราศจากเชือ้ 30,000  @10.75 ประกวดราคาใหม่

สาํหรับการศลัยกรรม คู่  =322,500 โดยใช้วิธีประกวด

(หตัถการ) No.7.5 ราคาอิเลก็ทรอนิกส์

5.ถงุมือยางปราศจากเชือ้ 3,600  @10.75 e-bibding

สาํหรับการศลัยกรรม คู่  =38,736

(หตัถการ) No.8

รวมเป็นเงิน 2,038,236

6.ก๊อซพบั...

 - 8 - 



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

6 1.ก๊อซพบัสาํเร็จรูปไม่ 2,400  @16.05 สอบ 3   3  ราย   2  ราย

Sterile ขนาด 2"*2" หอ่  =38,520 ราคา 1.บริษัทไทย 1.บริษัทไทย บริษัทไทย รายการที่ 1-2

 (8 ชัน้/ชิน้) ก๊อส จํากดั ก๊อส จํากดั ก๊อส จํากดั ว.32/59

รายการที่ 1  @18.00 รายการที่ 1-4 รายการที่ 1 43,200 เสนอราคาถกูต้อง  12 พย.58

2.ก๊อซพบัสาํเร็จรูปไม่ 6,000  @32  =43,200 ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

Sterile ขนาด 3"*3" หอ่  =192,000 รายการที่ 2  @36.00 2.บริษัทไบโอ 40,800 รายละเอียด รายการที่ 3-4

 (8 ชัน้/ชิน้)  =216,000 คอททอน เสนอราคาตํ่าสดุ ว.33/59

รายการที่ 3  @65.00 จํากดั แตส่งูกวา่วงเงิน  16 พย.58

3.ก๊อซพบัสาํเร็จรูปไม่ 6,000  @58  =390,000 รายการที่ 1-4 รายการที่ 2 216,000 จดัซือ้

Sterile ขนาด 4"*4" หอ่  =348,000 รายการที่ 4  @130 ลดเหลอื รายการที่ 1=5.92%

 (8 ชัน้/ชิน้)  =156,000 204,000 รายการที่ 2=6.25%

Thai Gauze/

4.ก๊อซพบัสาํเร็จรูปไม่ 1,200  @120 ไทย

Sterile ขนาด 4"*4" หอ่  =144,000

 (12 ชัน้/ชิน้)

2.บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.บริษัทไบโอ บริษัทไบโอ

คอททอน คอททอน

จํากดั จํากดั

รายการที่ 1  @18.80 รายการที่ 3 340,800 เสนอราคาถกูต้อง

 =45,120 รายการที่ 4 137,760 ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2  @41.50 รายละเอียด

 =249,000 เสนอราคาตํ่าสดุ

รายการที่ 3  @56.80 ตํ่ากวา่วงเงิน

 =340,800 จดัซือ้

รายการที่ 4  @114.80 รายการที่ 3=2.07%

 =137,760 รายการที่ 4=4.33%

Lintech/ไทย

3.บริษัทโอเร็กซ์...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3.บริษัทโอเร็กซ์

เทรดดิง้ จํากดั

รายการที่ 1  @16.05

 =38,520

รายการที่ 2  @31.993

 =191,958

รายการที่ 3  @57.78

 =346,680

รวมเป็นเงิน 722,520 YIBON/จีน รวมเป็นเงิน 723,360

7 1.สาํลชีนิดก้อนปลอดเชือ้ 312,000  @1.20 สอบ 2   2  ราย   2  ราย รายการที่ 1 ว.35/59

ขนาด 0.35 กรัม (7 ก้อน/ ซอง  =374,400 ราคา 1.บริษัทไทย 1.บริษัทไทย บริษัทไบโอคอท เสนอราคาถกูต้อง  18 พย.58

ซอง) ก๊อส จํากดั ก๊อส จํากดั ทอน  จํากดั ตามเงื่อนไข และ

2.สาํลชีนิดก้อนปลอดเชือ้ 201,600  @0.88 รายการที่ 1  @2.00 รายการที่ 1-3 รายการที่ 1 374,400 รายละเอียด

ขนาด 0.35 กรัม (5 ก้อน/ ซอง  =177,408  =624,000 เสนอราคาตํ่าสดุ

ซอง) รายการที่ 2  @1.80 2.บริษัทไบโอ รายการที่ 2 197,568 เทา่กบัวงเงินจดัซือ้

3.สาํลชีนิดก้อนปลอดเชือ้ 19,200  @1.88  =362,880 คอททอน ลดเหลอื

ขนาด 1 กรัม (7 ก้อน/ซอง) ซอง  =36,096 จํากดั 191,520

รายการที่ 1-3

รายการที่ 3...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 3  @4.00 รายการที่ 2-3

 =76,800 เสนอราคาถกูต้อง

รายการที่ 3 47,616 ตามเงื่อนไข และ

2.บริษัทไบโอ ลดเหลอื รายละเอียด

คอททอน 46,080 เสนอราคาตํ่าสดุ

จํากดั สงูกวา่วงเงินจดัซือ้

รายการที่ 1  @1.20 รายการที่ 2= 7.95%

 =374,400 แถม  100 ซอง มลูคา่

รายการที่ 2  @0.98 950 บาท

 =197,568 รายการที่ 3= 27.66%

รายการที่ 3  @2.48

 =47,616

รวมเป็นเงิน 587,904 รวมเป็นเงิน 612,000

 8.Transparen...

 - 12- 



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

8 1.Transparent Dressing 84,000  @6.74 สอบ 1   1  ราย   1  ราย

ขนาด 6 ซม.x7 ซม. แผน่  =566,160 ราคา บริษัทดีเคเอส บริษัทดีเคเอส บริษัทดีเคเอส ว.36/59

เอซ (ประเทศ เอซ (ประเทศ เอซ (ประเทศ  18 พย.58

2.Transparent Dressing 16,800  @18.618 ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั

ขนาด 10 ซม.x12 ซม. แผน่  =312,782.40 รายการที่ 1  @6.741 รายการที่ 1-2 รายการที่ 1 566,244 รายการที่ 1

 =566,244 เสนอราคาถกูต้อง

รายการที่ 2 341,544 ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2  @20.33 ลดเหลอื รายละเอียด

 =341,544 312,782.40 เสนอราคาสงูกวา่

วงเงินจดัซือ้ 0.01%

รายการที่ 2

เสนอราคาถกูต้อง

ตามเงื่อนไข และ

รายละเอียด

เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้

รวมเป็นเงิน 878,942.40 รวมเป็นเงิน 879,026.40

9. สาํล…ี
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

9 1.สาํลทีางการแพทย์ชนิด 3,600  @59.50 สอบ 3   3  ราย   3  ราย

ม้วน 450 กรัม ม้วน  =214,200 ราคา 1.บริษัทแอล- 1.บริษัทแอล- บริษัทแอลเอฟ วร.43/59

เอฟ เอเชีย เอฟ เอเชีย เอเชีย (ประเทศ  ลว. 30 พย.58

2.สาํลชีนิดก้อน ขนาด 8,640  @62.50  (ประเทศไทย)  (ประเทศไทย) ไทย) จํากดั

 0.35 กรัม (Cotton ball) ถงุ  =540,000 จํากดั จํากดั รายการที่ 1 204,840 เสนอราคาถกูต้อง

รายการที่ 1  @56.90 รายการที่ 1-3 รายการที่ 2 491,616 ตามเงื่อนไข และ

3.สาํลชีนิดก้อน ขนาด 12,672  @62.50  =204,840 รายการที่ 3 721,036.80 รายละเอียด

 1.00 กรัม (Cotton ball) ถงุ  =792,000 2.บริษัทไทย เสนอราคาตํ่าสดุ

รายการที่ 2  @59.90 ก๊อส จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

 =491,616 รายการที่ 2-3 รายการที่ 1=4.37%

รายการที่ 2-3=

รายการที่ 3  @56.90 3.บริษัทโอเร็กซ์ 8.96%

 =721,036.80 เทรดดิง้ จํากดั

ตรารถพยาบาล รายการที่ 1-2

ไทย

2.บริษัทไทย…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.บริษัทไทย

ก๊อส จํากดั

รายการที่ 2  @69.00

 =596,160

รายการที่ 3  @69.00

 =874,368

Clinix

ไทย

3.บริษัทโอเร็กซ์

เทรดดิง้ จํากดั

รายการที่ 1  @59.492

 =214,171.20

รายการที่ 2  @62.06

 =536,198.40

รวมเป็นเงิน 1,546,200 รวมเป็นเงิน 1,417,492.80

10.ขาเทียม…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

10 1.ขาเทียมระดบัใต้เขา่ 30  @8,800 สอบ 2   2  ราย   2  ราย

ระบบแกนใน ชดุ  =264,000 ราคา 1.บริษัทเฮลท์ 1.บริษัทเฮลท์ บริษัทเฮลท์ ว.70/59

แคร์ เวริ์คช็อป แคร์ เวิร์คช็อป แคร์ เวิร์คช็อป  ลว. 5  มค.59

2.ขาเทียมระดบัเหนือเขา่ 30  @19,000 จํากดั จํากดั จํากดั

ระบบแกนใน ชดุ  =570,000 รายการที่ 1  @6,400 รายการที่ 1-3 รายการที่ 1 192,000 เสนอราคาถกูต้อง

 =192,000 ตามเงื่อนไข และ

3.เท้าเทียมชนิด SACH 100  @1,700 2.บริษัทวีอาร์ รายการที่ 2 492,000 รายละเอียด

FOOT ข้าง  =170,000 รายการที่ 2  @16,400 รีแฮบโปร จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

 =492,000 รายการที่ 1-3 รายการที่ 3 129,000 ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

รายการที่1=27.27%

รายการที่ 3  @1,290 รายการที่ 2=13.68%

 =129,000 รายการที่ 3=24.12%

จีน

2.บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.บริษัทวีอาร์

รีแฮบโปร

จํากดั

รายการที่ 1  @6,500

 =195,000

รายการที่ 2  @22,000

 =660,000

รายการที่ 3  @1,400

 =140,000

จีน

รวมเป็นเงิน 1,004,000 รวมเป็นเงิน 813,000.00

11.ก๊อซพบั...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

11 1.ก๊อซพบัสาํเร็จรูปปลอด 24,000  @19.00 สอบ 1 1 ราย 1 ราย

เชือ้ขนาด 3"x9" 16 ชัน้ ซอง  =456,000 ราคา 1.บริษัทไบโอ บริษัทไบโอ บริษัทไบโอ รายการที่ 2  ว.42/59

 (5 ชิน้/ซอง) คอททอน คอททอน คอททอน เสนอราคาถกูต้อง ลว. 30 พย.58

จํากดั จํากดั จํากดั ตามเงื่อนไข และ

2.ก๊อซพบัสาํเร็จรูปปลอด 21,600  @20.00 รายการที่ 1  @22.95 รายการที่ 2 รายการที่ 2 333,720 รายละเอียด

เชือ้ขนาด 4"x4" 12 ชัน้ ซอง  =432,000  =550,800 ลดเหลอื เสนอราคาตํ่ากวา่

 (10 ชิน้/ซอง) 324,000 วงเงินจดัซือ้  25%

รายการที่ 2  @15.45

 =333,720 รายการที่ 1

Lin-tech/ไทย ยกเลกิการสอบราคา

เนื่องจากเสนอราคา

ไมต่รงรายละเอียด

ขออนมุตัิยกเลกิ

และปรับปรุงราย-

ละเอียดคณุ

ลกัษณะเฉพาะใหม่

รวมเป็นเงิน 888,000 รวมเป็นเงิน 324,000.00

 12.ที่ปิดปาก...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

12 1.ที่ปิดปาก-จมกู (Mask) 100,800  @1.07 สอบ 7 5 ราย 5 ราย รายการที่  1

ชนิด Dispsable แบบผกู อนั  =107,856 ราคา 1.บริษัทโอเร็กซ์ 1.บริษัทโอเร็กซ์ บริษัทดีเค  ว.50/59

เทรดดิง้ จํากดั เทรดดิง้ จํากดั เอสเอช (ประ ลว. 11 ธค.58

2.ที่ปิดปาก-จมกู (Mask) 960,000  @0.80 รายการที่ 1  @1.07 รายการที่ 2 เทศไทย) จํากดั รายการที่ 1

ชนิด Dispsable แบบคล้อง ชิน้  =768,000  =107,856 รายการที่ 1 107,856 เสนอราคาถกูต้อง รายการที่  2

2.บริษัทบนุย์ ตามเงื่อนไข และ  ว.51/59

รายการที่ 2  @0.7918 วานิช อินเตอร์ บริษัทโอเร็กซ์ รายละเอียด ลว. 11 ธค.58

 =760,128 เนชัน่แนล เทรดดิง้ จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

Orex จํากดั รายการที่ 2 760,128 เทา่กบัวงเงินจดัซือ้

Medimask รายการที่ 2 แถม 2,000 อนั

มลูคา่ 2,140 บาท

2.ห้างหุ้นสว่น 3.บริษัทดีเค รายการที่ 2

จํากดั สนิสริิ เอสเอช (ประ เสนอราคาถกูต้อง

เมดิเทค เทศไทย) จํากดั ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 1  @0.91 รายการที่ 1 , 2 รายละเอียด

 =91,728 เสนอราคาตํ่าสดุ

ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

1.02%

รายการที่ 2...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 2  @0.78 แถม 2,500 =ชิน้

 =748,800 มลูคา่ 1,979.50

Medimask บาท

3.บริษัทบนุย์

วานิช อินเตอร์

เนชัน่แนล

จํากดั

รายการที่ 1  @0.84

 =84,672

Medimask

รายการที่ 2  @0.80

 =768,000

Flite

4.บริษัทคอร์...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4.บริษัทคอร์

โดมา อินเตอร์

เนชัน่แนล

จํากดั

รายการที่ 1  @1.02

 =102,816

รายการที่ 2  @0.79

 =758,400

CDM/ไทย

5.บริษัทดีเค

เอสเอช (ประ

เทศไทย) จํากดั

รายการที่ 1  @1.07

 =107,856

รายการที่ 2  @1.07

 =1,027,200

รวมเป็นเงิน 875,856 3M รวมเป็นเงิน 867,984.00

13.Drape...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

13 1.Drape ปแูผลก่อน 2,000  @234.865 สอบ 1 1 ราย 1 ราย

ผา่ตดัชนิดมีตวัยาฆา่ แผน่  =469,730 ราคา บริษัทดีเคเอส- บริษัทดีเคเอส- บริษัทดีเคเอส- ว.72/59

เชือ้ขนาด เอช (ประเทศ เอช (ประเทศ เอช (ประเทศ ลว.23 ธค.59

 35 ซม.x35ซม. ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั

รายการที่ 1  @234.865 รายการที่ 1 469,730 เสนอราคาถกูต้อง

2.Drape ปแูผลก่อน 2,100  @311.584  =469,730 ตามเงื่อนไข และ

ผา่ตดัชนิดมีตวัยาฆา่ แผน่  

=654,326.4

0

รายการที่ 2  654,326.40

รายละเอียด

เชือ้ขนาด 60 ซม.x45 รายการที่ 2  @311.584 เสนอราคาเทา่กบั

ซม.  =654,326.40 วงเงินจดัซือ้

3M รายการที่ 1

อเมริกา แถม 100 แผน่

มลูคา่ 23,436.50

บาท

ราคาเฉลีย่รวม

สว่นแถม/แผน่

223.68 บาท

 14.ถงุพลาสติก...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 2

แถม 100 แผน่

มลูคา่ 31,158.40

บาท ราคาเฉลีย่

รวมสว่นแถม/แผน่

297.42 บาท

รวมเป็นเงิน 1,124,056.40 รวมเป็นเงิน 1,124,056.40

14 1.ถงุพลาสติกมีหหูิว้ 600,000  @0.36 สอบ 4 1 ราย 1 ราย

พิมพ์ข้อความขนาด ใบ  =216,000 ราคา ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น  ว.96/59

7"x15" (HP) จกัรวาลมาร์ จกัรวาลมาร์ จกัรวาลมาร์ ลว. 5 มค.59

2.ถงุพลาสติกมีหหูิว้ใส 3,000  @68.00 เก็ตติง้ เก็ตติง้ เก็ตติง้

ขนาด 9"x18"  (HP) กก.  =204,000 รายการที่ 1  @0.36 รายการที่ 1 - 3 รายการที่ 1 216,000 เสนอราคาถกูต้อง

 =216,000 ตามเงื่อนไข และ

3.ถงุพลาสติกมีหหูิว้ใส 6,000  @70.00 รายการที่ 2 219,000 รายละเอียด

ขนาด 12"x20" กก.  =420,000 รายการที่ 2  @73.00 ลดเหลอื รายการที่ 1

 (HP)  =219,000 213,000 เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 3  @73.00 รายการที่ 3 438,000 รายการที่ 2

 =438,000 ลดเหลอื เสนอราคาสงูกวา่

426,000 วงเงินจดัซือ้ 4.41%

รายการที่ 3

เสนอราคาสงูกวา่

วงเงินจดัซือ้ 1.43%

รวมเป็นเงิน 840,000 รวมเป็นเงิน 855,000.00

 15.ชดุนํา้ยา...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

15 1.ชดุนํา้ยาตรวจดีเอ็นเอ 3  @227,910 สอบ 2 2 ราย 2 ราย

ชนิด Autosomal STR ชดุ  =683,730 ราคา 1.บริษัทเอฟ. 1.บริษัทเอฟ. บริษัทยีนพลสั ว.94/59

สาํหรับพิสจูน์ความสมัพนัธ์ เอ็น.ไซแอนซ์ เอ็น.ไซแอนซ์ จํากดั ลว. 13 มค.59

พอ่ แม ่ลกู จํากดั จํากดั รายการที่ 1 683,730 เสนอราคาถกูต้อง

รายการที่ 1  @239,680 ตามเงื่อนไข และ

2.ชดุนํา้ยาตรวจดีเอ็นเอ 1 205,226  =719,040 2.บริษัทยีน รายการที่ 2 205,226 รายละเอียด

บนโครโมโซมวาย ชดุ พลสั จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

รายการที่ 2 212,395 เทา่กบัวงเงินจดัซือ้

ABI/USA

2.บริษัทยีน

พลสั จํากดั

รายการที่ 1  @227,910

 =683,730

รายการที่ 2 205,226

Applied

Biosystems

รวมเป็นเงิน 888,956  (ABI) USA รวมเป็นเงิน 888,956

16.Multi...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

16 Multi Lumen 1,980  @725.46 สอบ 1 1 ราย 1ราย

 Catheter ชดุ  ราคา บริษัทไพรม์  @746.88 บริษัทไพรม์ บริษัทไพรม์ 1,478,782.80 เสนอราคาถกูต้อง ว.59/59

Length 20 ซม. เมดิคอล  =1,478,782.80 เมดิคอล เมดิคอล ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ  ลว. 18 ธค.58

จํากดั จํากดั จํากดั 1,474,545.60 รายละเอียด

เสนอราคาสงูกวา่

วงเงินจดัซือ้ 2.65%

รวมเป็นเงิน 1,436,410.80 รวมเป็นเงิน 1,474,545.60

17 1.ก๊อซพบัสาํเร็จรูป 35,000  @6.80 สอบ 3 3 ราย 2 ราย รายการที่ 1-3

ปลอดเชือ้ ขนาด 4"x4" ซอง  =238,000 ราคา 1.บริษัทไทย 1.บริษัทไทย บริษัทไบโอ ว.78/59

 8 ชัน้  (10 ชิน้/ซอง) ก๊อส จํากดั ก๊อส จํากดั คอททอน  ลว. 4 มค.59

รายการที่ 1  @7.50 รายการที่ 1-4 จํากดั

2.ก๊อซพบัสาํเร็จรูป 54,000  @2.247  =262,500 รายการที่ 1 262,500 เสนอราคาถกูต้อง รายการที่ 4

ปลอดเชือ้ ขนาด 2"x2" ซอง  =121,338 2.บริษัทไบโอ ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ ว.79/59

 8 ชัน้  (5 ชิน้/ซอง) รายการที่ 2  @2.45 คอททอน จํากดั 251,650 รายละเอียด  ลว. 30  ธค.58

 =132,300 รายการที่ 1-4 รายการที่ 1

3.ก๊อซพบัสาํเร็จรูป 168,000  @2.9532 รายการที่ 2 105,300 เสนอราคาตํ่าสดุ

ปลอดเชือ้ ขนาด 3"x3" ซอง  =496,137.60 รายการที่ 3  @2.90 สงูกวา่วงเงินจดัซือ้

 8 ชัน้  (5 ชิน้/ซอง)  =487,200 รายการที่ 3 470,400 5.74%

4.ก๊อซพบั…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4.ก๊อซพบัสาํเร็จรูป 276,000  @4.00 รายการที่ 4  @3.90 บริษัทไทย รายการที่ 4 1,076,400 รายการที่ 2,3

ปลอดเชือ้ ขนาด 4"x4" ซอง  =1,104,000  =1,076,400 ก๊อส จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

 8 ชัน้  (5 ชิน้/ซอง) Thai Gauze/ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

ไทย รายการที่ 2=

2.บริษัทไบโอ 13.22%

คอททอน รายการที่ 3=

จํากดั 5.19%

รายการที่ 1  @7.50

 =262,500 รายการที่ 4

เสนอราคาถกูต้อง

รายการที่ 2  @1.95 ตามเงื่อนไข และ

 =105,300 รายละเอียด

เสนอราคาตํ่าสดุ

รายการที่ 3  @2.80 ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

 =470,400 2.50%

รายการที่ 4  @4.50

 =1,242,000

Lintech/ไทย

 3.บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3.บริษัทโอเร็กซ์

เทรดดิง้ จํากดั

รายการที่ 3  @2.782

 =467,376

รายการที่ 4  @3.745

 =1,033,620

YIBON/จีน

รวมเป็นเงิน 1,959,475.60 รวมเป็นเงิน 1,903,750.00

18 ไม้พนั…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

18 ไม้พนัสาํลปีลอดเชือ้ 310,000  @1.75 สอบ 2  2 ราย  2 ราย

ขนาด 6" ชนิดซอง ซอง  =542,500 ราคา 1.บริษัทไทย  @1.65 1.บริษัทไทย บริษัทไทย 511,500 เสนอราคาถกูต้อง ว.65/59

 (5 อนั/ซอง) ก๊อส จํากดั  =511,500 ก๊อส จํากดั ก๊อส จํากดั ตามเงื่อนไข และ ลว. 30 ธค.58

ThaiGauze/ รายละเอียด

ไทย 2.บริษัทไบโอ เสนอราคาตํ่าสดุ

คอททอน ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

2.บริษัทไบโอ  @2.10  จํากดั 3.13%

คอททอน  =651,000

 จํากดั Lintech/ไทย

รวมเป็นเงิน 542,500 รวมเป็นเงิน 511,500

 19.Tracheal...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

19 1.Tracheal Tube โลหะ 12  @1,670 สอบ 1  1 ราย  1 ราย

Short length No.2 ชดุ  =20,040 ราคา บริษัทเมดิแคร์ บริษัทเมดิแคร์ บริษัทเมดิแคร์ ว.90/59

 (ประเทศไทย)  (ประเทศไทย)  (ประเทศไทย) ลว. 15 มค.59

2.Tracheal Tube โลหะ 40  @1,670 จํากดั จํากดั จํากดั

Short length No.4 ชดุ  =66,800 รายการที่ 1  @1,670 รายการที่ 1-6 รายการที่ 1 20,040 รายการที่ 1-6

 =20,040 เสนอราคาถกูต้อง

3.Tracheal Tube โลหะ 60  @1,670 รายการที่ 2  @1,670 รายการที่ 2 66,800 ตามเงื่อนไข และ

Short length No.5 ชดุ  =100,200  =66,800 รายละเอียด

รายการที่ 3  @1,670 รายการที่ 3 100,200 เสนอราคาเทา่กบั

4.Tracheal Tube โลหะ 100  @1,670  =100,200 วงเงินจดัซือ้

Short length No.6 ชดุ  =167,000 รายการที่ 4  @1,670 รายการที่ 4 167,000

 =167,000

5.Tracheal Tube โลหะ 180  @1,670 รายการที่ 5  @1,670 รายการที่ 5 300,600

Short length No.7 ชดุ  =300,600  =300,600

6.Tracheal Tube โลหะ 60  @1,670 รายการที่ 6  @1,670

Short length No.8 ชดุ  =100,200  =100,200

Premier/USA

รวมเป็นเงิน 754,840 รวมเป็นเงิน 754,840

20.พลาสติก...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

20 พลาสติกจดัทา่ผู้ ป่วย 540  @2,200 สอบ 1  1 ราย  1 ราย

แบบ U-Frame แผน่  =1,188,000 ราคา บริษัทดิสโป-  @2,200 บริษัทดิสโป- บริษัทดิสโป- 1,188,000 เสนอราคาถกูต้อง ว.107/59

เมด จํากดั  =1,188,000 เมด จํากดั เมด จํากดั ตามเงื่อนไข และ ลว. 22 มค.59

CIVCO รายละเอียด

เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้

แถม 30 แผน่

มลูคา่ 66,000 บาท

ราคาเฉลีย่รวมสว่น

แถม/แผน่ 2,084.21

บาท

รวมเป็นเงิน 1,188,000 รวมเป็นเงิน 1,188,000

21.Hemodialyzer...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

21 1.Hemodialyzer ชนิด 1,200  @480 สอบ 3  2 ราย  2 ราย

reuse ชดุ  =576,000 ราคา 1.บริษัทเมดิ  @460 1.บริษัทเมดิ บริษัทเมดิ 552,000 เสนอราคาถกูต้อง ว.88/59

ทอป จํากดั  =552,000 ทอป จํากดั ทอป จํากดั ตามเงื่อนไข และ ลว. 15 มค.59

Asahi Kasei รายละเอียด

Medical 2.บริษัทเอ็น เสนอราคาตํ่าสดุ

แอล เมดดิ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

2.บริษัทเอ็น  @500 คอลจํากดั 4.17% แถม 

แอล เมดดิ  =600,000 Semipermanent

คอลจํากดั Allmed/ Catheter 14.5 F

Germany มลูคา่ 66,000 บาท

Polypure 18M 33/50 cm.

จํานวน  2  ชดุ

เป็นเงิน  17,120

บาท

รวมเป็นเงิน 576,000 รวมเป็นเงิน 552,000

22.ชดุให้...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

22 ชดุให้นํา้เกลอื สาํเหรับ 99,000  @9.50 สอบ 3  2 ราย  1 ราย

ผู้ใหญ่แบบข้อตอ่ Latex  ชดุ  =940,500 ราคา 1.บริษัทไทย  @9.50 บริษัทไทย บริษัทไทย 940,500 เสนอราคาถกูต้อง ว.137/59

เพรียวดีไวซ์  =940,500 เพรียวดีไวซ์ เพรียวดีไวซ์ ตามเงื่อนไข และ ลว. 19 มค.59

จํากดั เอ็ม.อี.เมดิเทค/ จํากดั จํากดั รายละเอียด

ไทย เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้

2.บริษัทซี วี พี  @7.25 แถม  1,000 ชดุ

เมดิคอล  =717,750 มลูคา่ 9,500 บาท

เทคโนโลยี Spring/ไทย ราคาเฉลีย่รวมสว่น

จํากดั แถม/ชดุ 9.405 บาท

รวมเป็นเงิน 940,500 รวมเป็นเงิน 940,500

23.ถงุพลาสติก...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

23 1.ถงุพลาสติกสดีํา ขนาด 14,400  @32.25 สอบ 6  3 ราย  3 ราย

 26"x26" กก.  =464,400 ราคา 1.บริษัท ชยั 1.บริษัท ชยั บริษัท รายการที่ 1

กานต์พลาส- กานต์พลาส- แบลค็ แบค วร.38/59

2.ถงุพลาสติกสดีํา ขนาด 12,000  @32.25 ติ๊ก จํากดั ติ๊ก จํากดั แพค รีไซเคิล ลว. 15 มค.59

 27"x36" กก.  =387,000 รายการที่ 1  @32.96 จํากดั รายการที่ 1

 =474,624 2.บริษัทที รายการที่ 1 525,600 เสนอราคาถกูต้อง รายการที่ 2-4

3.ถงุพลาสติกใสข่ยะ 2,400  @43.00 แอนด์ เค คลนี ตามเงื่อนไข และ วร.39/59

ติดเชือ้สแีดง ขนาด 26"x26" กก.  =103,200 รายการที่ 2  @32.96 นิ่ง จํากดั รายละเอียด ลว. 12 กพ.59

 =395,500 เสนอราคาตํ่าสดุ

4.ถงุพลาสติกสดีํา ขนาด 4,200  @32.25 3.บริษัท ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

 36"x45" กก.  =135,450 รายการที่ 3  @42.16 แบลค็ แบค 0.78%

 =101,184 แพค รีไซเคิล บริษัท ชยั

จํากดั กานต์พลาส-

รายการที่ 4  @32.96 ติ๊ก จํากดั รายการที่ 2

 =138,432 รายการที่ 2 395,520 เสนอราคาถกูต้อง

ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

387,000 รายละเอียด

เสนอราคาตํ่าสดุ

เทา่กบัวงเงินจดัซือ้

 2.บริษัทที ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.บริษัทที รายการที่ 3 101,184 รายการที่ 3

แอนด์ เค คลนี เสนอราคาถกูต้อง

นิ่ง จํากดั รายการที่ 4 138,432 ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 1  @36.50 ลดเหลอื รายละเอียด

 =525,600 135,450 เสนอราคาตํ่าสดุ

ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

รายการที่ 2  @36.50 1.95%

 =438,000

รายการที่ 4

รายการที่ 3  @46.75 เสนอราคาถกูต้อง

 =112,200 ตามเงื่อนไข และ

รายละเอียด

รายการที่ 4  @36.50 เสนอราคาตํ่าสดุ

 =153,300 สงูกวา่วงเงินจดัซือ้

2.20%

3.บริษัท ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3.บริษัท

แบลค็ แบค

แพค รีไซเคิล

จํากดั

รายการที่ 1  @32.00

 =460,800

รายการที่ 2  @33.00

 =396,000

รายการที่ 3  @45.00

 =108,000

รายการที่ 4  @33.00

 =138,600

รวมเป็นเงิน 1,090,050 รวมเป็นเงิน 1,545,234

 24.ชดุนํา้ยา...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

24 ชดุนํา้ยาสาํหรับตรวจ 6,600  @145 สอบ 1 1 ราย 1 ราย

วิเคราะห์ชนิดและปริมาณ Test  =957,000 ราคา บริษัทเมดิทอป  @145 บริษัทเมดิทอป บริษัทเมดิทอป

ฮีโมโกลบนิ จํากดั  =957,000 จํากดั จํากดั 957,000 เสนอราคาถกูต้อง ว.89/58

SEBIA/ฝรั่งเศส ตามเงื่อนไข และ  ลว. 25 มค.59

รายละเอียด

เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้

ยินดีปรับปรุงพืน้ที่

สว่นวิเคราะห์งาน

Hb-Typing และ

สนบัสนนุเครื่อง

กรองนํา้ RO

รวมเป็นเงิน 957,000 รวมเป็นเงิน 957,000

 25.เสนอ…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

26 1.Semipermanent 90  @8,560 สอบ ยกเลกิการสอบราคา

Catheter 14.5 F 19/36 ชดุ  =770,400 ราคา เนื่องจากต้องการ

cm. ปรับปรุงแก้ไขราย

2.Semipermanent 33  @8,560 ละเอียดคณุ-

Catheter 14.5 F 23/40 ชดุ  =282,480 ลกัษณะเฉพาะเพื่อ

cm. เปิดโอกาสให้มีการ

แขง่ขนั

3.Semipermanent 15  @8,560 ขออนมุตัิยกเลกิ

Catheter 14.5 F 33/50 ชดุ  =128,400 ประกาศสอบราคา

cm.

รวมเป็นเงิน 1,181,280
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

1 1.ที่นอนลม 30  @18,000 สอบ 3 3 ราย 3 ราย รายการที่ 1

ชดุ   =540,000 ราคา 1.บริษัทไบโอ 1.บริษัทอะวอร์ด 1.บริษัทอะวอร์ด  ค.36/59

เมดิคอล เอ็นจิ อินเตอร์เทรด อินเตอร์เทรด ลว. 6 มค.59

2.เครื่องวดัความดนั 15  @19,000 เนียริ่ง จํากดั จํากดั จํากดั รายการที่ 1-3

   โลหิตอตัโนมตัิ เครื่อง  =285,000 รายการที่ 2  @18,800 รายการที่ 1 540,000 เสนอราคาถกูต้อง รายการที่ 2

 =282,000 2.บริษัทไบโอ ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ  ค.37/59

3.เครื่องวดัความดนั 5  @80,000 OMRON เมดิคอล เอ็นจิ 530,000 รายละเอียด ลว. 13 พย.58

   โลหิตสามารถวดัคา่ เครื่อง   =400,000 รุ่น HBD 1300 เนียริ่ง จํากดั เสนอราคาตํ่ากวา่

    Mean ได้และวดัเด็ก ญี่ปุ่ น 2.บริษัทไบโอ วงเงินจดัซือ้ รายการที่ 3

   เลก็ เด็กโต ผู้ใหญ่ 3.บริษัทไอดีเอส เมดิคอล เอ็นจิ รายการที่ 1=1.85%  ค.38/59

2.บริษัทอะ- เมดิคอล ซิส- เนียริ่ง จํากดั รายการที่ 2=2.63% ลว. 13 พย.58

วอร์ดอินเตอร์ เต็มส์ (ประเทศ รายการที่ 2 282,000 รายการที่ 3=2.50%

เทรดจํากดั ไทย) จํากดั ลดเหลอื

รายการที่ 1  @18,000 277,500

 =540,000

ซนัเกน แมท

ญี่ปุ่ น

3.บริษัทไอดีเอส...

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559

หน่วยงาน   จัดหาครุภณัฑ์  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3.บริษัทไอดีเอส 3.บริษัทไอดีเอส

เมดิคอล ซิส- เมดิคอล ซิส-

เต็มส์ (ประเทศ เต็มส์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั

รายการที่ 3  @79,715 รายการที่ 3 398,575

 =398,575 ลดเหลอื

GE Health care 390,000

Carescape V100

รวมเป็นเงิน 1,225,000 อเมริกา รวมเป็นเงิน 1,197,500

2.เครื่องตดั...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2 เครื่องตดัชิน้เนือ้แบบ 1 504,000 สอบ 2 2 ราย 1 ราย

มือหมนุ เครื่อง ราคา 1.บริษัทพยาธิ 418,000 บริษัทเคโมไซ บริษัทเคโมไซ 480,000 เสนอราคาถกูต้อง  ค.49/59

ภณัฑ์อินเตอร์ Medite เอนซ์ (ประเทศ- เอนซ์ (ประเทศ- ตามเงื่อนไข และ ลว. 20 พย.58

เนชัน่แนล ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั รายละเอียด

จํากดั เสนอราคาตํ่ากวา่

วงเงินจดัซือ้  4.76%

2.บริษัทเคโมไซ 480,000

เอนซ์ (ประเทศ- Leica

ไทย) จํากดั

รวมเป็นเงิน 504,000 รวมเป็นเงิน 480,000

3.คอมพิวเตอร์...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้สนใจ

เข้าดู

ประกาศ

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3 คอมพิวเตอร์แบบ 114  @ 20,000 ประกวด 19 3 ราย 

พกพา เครื่อง  =2280000 ราคา 1.บริษัทริโก้  @ 20,223 ยกเลกิประกวด

อิเลก็ (ประเทศไทย)  =2,305,422 ราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ทรอนิกส์ จํากดั HP  เนื่องจากผู้ เสนอ

(e-bidding) Probook 440G2 ราคารายตํ่าสดุ

ผิดเงื่อนไข 

2.ห้างหุ้นสว่น  @ 21190 คณะกรรมการไม่

จํากดั ซีแอนด์  =2,415,660 พิจารณาผู้ เสนอ

อาร์ อินฟอร์- HP ราคาตํ่าสดุรายถดัไป

เมชัน่เทคโนโลยี Probook 440G2 เนื่องจากราคาตอ่

หนว่ยสงูกวา่ราคา

3.บริษัทเอ.มิโปร  @ 18,750 ตอ่หนว่ยของผู้ เสนอ

จํากดั ACER ราคาตํ่าสดุมาก

TMP246-MG ขออนมุตัิยกเลกิ

ซือ้โดยวิธีพิเศษ

รวมเป็นเงิน 2,280,000

4.รถรับผ้า...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4 1.รถเข็นผ้าเปือ้น- 8  @ 25,000 สอบ  -  - ยกเลกิการสอบราคา

ผ้าสะอาด แบบสแตน- คนั  = 200,000 ราคา เนื่องจากไมม่ีผู้ รับ

เลส เอกสาร และยื่น

2.รถสง่ผ้าสะอาด 4 ชัน้ 8  @ 35,000 เสนอราคา

   แบบสแตนเลส คนั  = 280,000 ขออนมุตัิยกเลกิ

ซือ้โดยวิธีพิเศษ

3.รถรับผ้าสะอาดแบบ 4  @ 40,000

   สแตนเลส (คนัใหญ่) คนั  = 160,000

รวมเป็นเงิน 640,000

   

5 ชดุอปุกรณ์...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5 ชดุอปุกรณ์ชนิดติดตัง้ 1 2,000,000 สอบ 2 2 ราย 1 ราย

(Ceiling Pandant) ชดุ ราคา 1.บริษัทมาเคท์ 1,690,000 บริษัทมาเคท์ บริษัทมาเคท์ 1,690,000 เสนอราคาถกูต้อง  ค.35/59

(ไทยแลนด์) Maquet (ไทยแลนด์) (ไทยแลนด์) ตามเงื่อนไข และ ลว. 23 พย.58

จํากดั Modutec จํากดั จํากดั รายละเอียด

Modutec เสนอราคาตํ่ากวา่

M-Carrier 6-9 วงเงินจดัซือ้

เยอรมนั 15.50%

2.บริษัทไอเดีย 1,940,000

อินเวนชัน่ Drager

จํากดั AGILA

เยอรมนั

รวมเป็นเงิน 2,000,000 รวมเป็นเงิน 1,690,000

6.จ้างปรับปรุง...

 - 6 - 



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

6 จ้างปรับปรุง 1 540,895 สอบ 5 3 ราย 3 ราย

หนว่ยเวชระเบียน รายการ ราคา 1.ห้างหุ้นสว่น 576,594.69 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น 495,000    เสนอราคาถกูต้อง  จ.17/59

งานเวชระเบียน และ จํากดั พรชยั- จํากดั พรชยั- จํากดัดบับลวิ ตามเงื่อนไข และ ลว. 25 มค.59

หนว่ยออกแบบ เฟอร์นิช เฟอร์นิช แอนด์ เอฟ รายละเอียด

เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาตํ่าสดุ

2.ห้างหุ้นสว่น 495,000 2.ห้างหุ้นสว่น ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง

จํากดัดบับลวิ จํากดัดบับลวิ และราคากลาง 

แอนด์ เอฟ แอนด์ เอฟ 8.49%

เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์

3.บริษัทบารอ- 497,292.52 3.บริษัทบารอ-

กตัเอ็นจิเนียริ่ง กตัเอ็นจิเนียริ่ง

จํากดั จํากดั

รวมเป็นเงิน 540,895 รวมเป็นเงิน 495,000

7.ชดุเครื่อง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

7 1.ชดุเครื่องฉายภาพ 1 112,100 สอบ 5 5 ราย 5 ราย

LCD Projector ขนาด ชดุ ราคา 1.บริษัทโปร 1.บริษัทโปร 1.บริษัทเอวี รายการที่ 1

4,200 Lumen เอวี จํากดั เอวี จํากดั แอล เพาเวอร์  ค.41/59

2.ชดุไมโครโฟนไร้สาย 2  @ 30,000 รายการที่ 1 108,800 ทรอนิกส์ เทคโน ลว. 19 พย.59

ชนิดมือถือ ชดุ  = 60,000 EPSON 2.บริษัทเอม โลยี จํากดั รายการที่ 1-5

3.คอมพิวเตอร์แบบพก 1 30,000 EB-1945W คอนซลัติง้ รายการที่ 1 108,000 เสนอราคาถกูต้อง รายการที่ 2

พา เครื่อง รายการที่ 2  @ 29,500 จํากดั ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ  ค.42/59

4.คอมพิวเตอร์ (สเปค 4  @ 25,000  = 59000 105,000 รายละเอียด ลว. 19 พย.58

ที่ 1) เครื่อง  = 100,000 TOA 3.บริษัทเอมิ. เสนอราคาตํ่าสดุ

4.คอมพิวเตอร์ (สเปค 15  @ 25,000 2.บริษัทเอม โปร จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้ รายการที่ 3-5

ที่ 2) เครื่อง  = 375,000 คอนซลัติง้ รายการที่ 1=6.33%  ค.43/59

จํากดั 4.บริษัทเอวี 2.ห้างหุ้นสว่น รายการที่ 2=10% ลว. 19 พย.58

รายการที่ 3 20,250 แอล เพาเวอร์ จํากดั จีโอเซาท์ รายการที่ 3=32.50%

ACER ทรอนิกส์ เทคโน รายการที่ 2 54,000 รายการที่ 4=22%

Travel Mate โลยี จํากดั รายการที่ 5=15.2%

P-246M

รายการที่ 4  @ 19,300 5.ห้างหุ้นสว่น

 = 77,200 จํากดั จีโอเซาท์

 รายการที่ 5...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 5  @ 21,200

 = 318,000 3.บริษัทเอม

3.บริษัทเอมิ. คอนซลัติง้

โปร จํากดั จํากดั

รายการที่ 3 24,000 รายการที่ 3 20,250

ASUS

K450JB รายการที่ 4 77,200

รายการที่ 4  @ 21,000

 = 84,000 รายการที่ 5 318,000

รายการที่ 5  @ 22,200

 = 333,000

4.บริษัทเอวี

แอล เพาเวอร์

ทรอนิกส์ เทคโน

โลยี จํากดั

รายการที่ 1 108,000

EPSON

EB-1945W

 5.ห้าง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั จีโอเซาท์

รายการที่ 1 109,000

EPSON

EB-1945W

รายการที่ 2  @ 27,000

 = 54,000

TOA

รวมเป็นเงิน 677,100 รวมเป็นเงิน 574,450

 8.เครื่องให้...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

8 1.เครื่องให้ความอบอุน่ 1 480,000 สอบ 1 1 ราย 1 ราย

ทารกแรกเกิด เครื่อง ราคา บริษัทอีฟอร์- บริษัทอีฟอร์- บริษัทอีฟอร์- 400,000 เสนอราคาถกูต้อง  ค.45/59

แอล เอม จํากดั แอล เอม จํากดั แอล เอม จํากดั ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ ลว. 18 พย.58

2.ชดุตรวจสอบการตอบ 3  @90,000  (มหาชน)  (มหาชน)  (มหาชน) 380,000 รายละเอียด

สนองของกล้ามเนือ้ ชดุ  =270000 รายการที่ 1 400,000 เสนอราคาตํ่ากวา่

ตอ่ระบบประสาทที่มา GE/Healthcare วงเงินจดัซือ้

เลีย้ง (TOF Wacth) อเมริกา 20.80%

รายการที่ 2

ไมม่ีผู้ เสนอราคา

ขออนมุตัยิกเลกิ

ซือ้โดยวิธีตกลง

ราคา

รวมเป็นเงิน 750,000 รวมเป็นเงิน 380,000

 9 รถเข็น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

9 1.รถเข็นอาหารขบั 6  @ 120,000 สอบ 1 1 ราย 1 ราย รายการที่ 1

เคลือ่นไฟฟ้า ชนิดขบั คนั  = 720,000 ราคา บริษัทซิลลคิ บริษัทซิลลคิ บริษัทซิลลคิ เสนอราคาถกูต้อง  ค.48/59

ยืน ฟาร์มา จํากดั ฟาร์มา จํากดั ฟาร์มา จํากดั ตามเงื่อนไข และ ลว. 23 พย.58

2.รถเข็นบรรทกุวสัดุ รายการที่ 1  @ 134,820 รายการที่ 1 808,920 รายละเอียด

เครื่องมือแพทย์ขบั  = 808,920 ลดเหลอื เสนอราคาเทา่กบั

เคลือ่นไฟฟ้า รายการที่ 2 720,000 วงเงินจดัซือ้

 สเปคที่ 1 1 135,000 สเปคที่ 1 134,820 รายการที่ 2

คนั สเปคที่ 2 134,820 สเปคที่ 1,2 269,640

 สเปคที่ 2 1 135,000 ลดเหลอื รายการที่ 2

คนั รายการที่ 3 134,820 240,000 เสนอราคาถกูต้อง

SUNPEX ตามเงื่อนไข และ

ใต้หวนั รายการที่ 3 134,820 รายละเอียด

ลดเหลอื เสนอราคาตํ่ากวา่

3.รถขบัเคลือ่นไฟฟ้า 1 100,000 120,000 วงเงินจดัซือ้

คนั 11.11%

รายการที่ 3…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 3

เสนอราคาถกูต้อง

ตามเงื่อนไข และ

รายละเอียด

เสนอราคาเกิน

วงเงินจดัซือ้

20% แตไ่มเ่กินราคา

ที่สบืทราบ 135,000

บาท

รวมเป็นเงิน 1,090,000 รวมเป็นเงิน 1,080,000

 10 ปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

10 1.ปรับปรุงห้องบรรยาย 1 647,255 สอบ 4 2 ราย 2 ราย

 1,2 ชัน้ 1 รายการ ราคา 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น 682,000 เสนอราคาถกูต้อง รายการที่ 1

จํากดั ดบับลวิ จํากดั ดบับลวิ จํากดั ดบับลวิ ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ  จ.8/59

2.ปรับปรุงห้องนํา้ชัน้ 1 1 653,047 แอนด์ เอฟ แอนด์ เอฟ แอนด์ เอฟ 650,000 รายละเอียด ลว. 24 พย.58

อาคารบริหาร คณะ รายการ เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาเกิน

แพทยศาสตร์ รายการที่ 1 682,000 รายการที่ 1 วงเงินจดัจ้างและ รายการที่ 2

รายการที่ 2 702,678 2.ห้างหุ้นสว่น ราคากลาง 0.42%  จ.9/59

จํากดั คีตภทัร ห้างหุ้นสว่น ลว. 26 พย.58

2.ห้างหุ้นสว่น คอนสตรัคชัน่ จํากดั คีตภทัร

จํากดั คีตภทัร คอนสตรัคชัน่

คอนสตรัคชัน่ รายการที่ 2 701,000 เสนอราคาถกูต้อง

รายการที่ 2 701,000 ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

650,000 รายละเอียด

เสนอราคาตํ่าสดุ

ไมเ่กินวงเงินจดัจ้าง

รวมเป็นเงิน 1,300,302 รวมเป็นเงิน 1,300,000

11 เครื่องปรับ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

11 เครื่องปรับอากาศ 8  @ 120,000 สอบ 4 4 ราย 4 ราย

ขนาดไมน่้อยกวา่ เครื่อง  =320,000 ราคา 1.ร้านเค.เค.เอ็น  @ 37,000 1.ร้านเค.เค.เอ็น ร้านเค.เค.เอ็น 296,000 เสนอราคาถกูต้อง  ค.94/59

 30,000 บีทีย ูพร้อม จิเนียริ่ง  =296,000 จิเนียริ่ง จิเนียริ่ง ตามเงื่อนไข และ ลว. 22 มค.59

อปุกรณ์ EMINENT รายละเอียด

2.ร้านภานวุตั  @ 38,000 2.ร้านภานวุตั เสนอราคาตํ่าสดุ

ออโต้แอร์  =304,000 ออโต้แอร์ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

EMINENT 7.50%

3.บริษัทคลูชอป  @ 39,800 3.บริษัทคลูชอป

แอร์เซ็นเตอร์  =318,400 แอร์เซ็นเตอร์

จํากดั TASAKI จํากดั

4.ร้านยนูิทแอร์  @ 40,000 4.ร้านยนูิทแอร์

แอนด์ พาร์ท  =320,000 แอนด์ พาร์ท

EMINENT

รวมเป็นเงิน 320,000 รวมเป็นเงิน 296,000

12 ปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

12 1.ปรับปรุงหลงัคาคลมุ 1 718,263 สอบ 7 4 ราย 3 ราย

ทางเดินโซน 1 หอพกั รายการ ราคา 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น รายการที่ 1

ศรีตรัง 1-5 และ 7 จํากดั ปณุณวิช จํากดั ปณุณวิช จํากดั ปณุณวิช  จ.6/59

บอ่นํา้ตืน้หอพกัดาหลา เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นจิเนียริ่ง รายการที่ 1,2 ลว. 26 พย.58

 1-2 รายการที่ 1 659,000 รายการที่  1 659,000 เสนอราคาถกูต้อง

2.ปรับปรุงหลงัคาคลมุ 1 865,315 รายการที่ 2 795,000 2.ห้างหุ้นสว่น ตามเงื่อนไข และ รายการที่ 2

ทางเดินโซน 3 ด้านหลงั รายการ จํากดั ซี.เอ็น. ห้างหุ้นสว่น รายละเอียด  จ.7/59

หอพกัประสานใจ 1-3 2.ห้างหุ้นสว่น คอนสตรัคชัน่ จํากดั ซี.เอ็น. เสนอราคาตํ่าสดุ ลว. 26 พย.58

หอพกับินหลา 1 ถึงหอ จํากดั ซี.เอ็น. แอนด์วอเตอร์ คอนสตรัคชัน่ ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง

พกัดาราคาม 3 คอนสตรัคชัน่ บลาสติง้ แอนด์วอเตอร์ รายการที่ 1 =8.25%

แอนด์วอเตอร์ บลาสติง้ รายการที่ 2 =8.70%

บลาสติง้ 3.บริษัทแก้ว รายการที่ 2 795,000

รายการที่ 1 660,000 กมลการช่าง ลดเหลอื

รายการที่ 2 795,000 จํากดั 790,000

3.บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3.บริษัทแก้ว

กมลการช่าง

จํากดั

รายการที่ 1 662,126.69

รายการที่ 2 810,378.95

4.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั สญัญา

พฒัน์ วิศวกรรม

รายการที่ 1 579,061.63

รายการที่ 2 686,351.36

รวมเป็นเงิน 1,583,578 รวมเป็นเงิน 1,449,000

13 เครื่อง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

13 เครื่องผลติอากาศ 6  @130,000 สอบ 1 1 ราย 1 ราย

ชนิดเคลือ่นที่ได้ เครื่อง   = 780,000 ราคา ห้างหุ้นสว่น  @130,000 ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น 780,000 เสนอราคาถกูต้อง  ค.56/59

จํากดั เอม ดี อี   = 780,000 จํากดั เอม ดี อี จํากดั เอม ดี อี ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ ลว. 6 ธค.58

EKOM 720,000 รายละเอียด

DK 50 DS เสนอราคาตํ่ากวา่

Slovak Republic วงเงินจดัจ้าง

7.59%

รวมเป็นเงิน 780,000 รวมเป็นเงิน 720,000

14 1.อปุกรณ์วิเคราะห์แรง 2  @62,000 สอบ 2 2 ราย 2 ราย

ของกล้ามเนือ้ขา และ ชดุ   = 124,000 ราคา 1.บริษัทเคพีจี 1.บริษัทเคพีจี บริษัทเคพีจี รายการที่ 1,2,3,6

หลงัแบบดิจิตอล อปุกรณ์การ อปุกรณ์การ อปุกรณ์การ  ค.64/59

2.อปุกรณ์วดักําลงั 2  @16,900 แพทย์ จํากดั แพทย์ จํากดั แพทย์ จํากดั รายการที่ 1 - 3 ลว. 17 ธค.58

กล้ามเนือ้บีบมือแบบ ชดุ   = 33,800 รายการที่ 4 19,000 2.บริษัทสมาร์ท รายการที่  4 19,000 เสนอราคาถกูต้อง

ดิจิตอล เมดดิคอลไซ ตามเงื่อนไข และ รายการที่ 4

3.อปุกรณ์วดัความออ่น 2  @10,900 เอนซ์ แอดน์ รายละเอียด  ค.65/59

ตวัแบบพกพา ชดุ   = 21,800 เทคโนโลยี เสนอราคาเทา่กบั ลว. 17 ธค.58

จํากดั วงเงินจดัซือ้

4.เครื่อง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4.เครื่องชัง่นํา้หนกัแบบ 1 21,000 2.บริษัทสมาร์ท บริษัทสมาร์ท รายการที่ 4

ดิจิตอล พร้อมที่วดัสว่น เครื่อง เมดดิคอลไซ เมดดิคอลไซ เสนอราคาถกูต้อง

สงู เอนซ์ แอดน์ เอนซ์ แอดน์ ตามเงื่อนไข และ

5.เตียงปฏิบตัิกายภาพ 1 65,000 เทคโนโลยี เทคโนโลยี รายละเอียด

บําบดัแบบปรับสงูตํ่าได้ เตียง จํากดั จํากดั เสนอราคาตํ่ากวา่

แบบตอนเดียว รายการที่ 1 132,680 รายการที่  1 132,680 วงเงินจดัซือ้ 9.52%

6.จกัรยานวดังาน 2  @135,000 ลดเหลอื

คนั  =270,000 รายการที่ 2  @18,083 124,000

7.เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 3  @93,333.33   = 36,166

และอลัตร้าซาวด์ เครื่อง  =280,000 รายการที่ 3  @10,900 รายการที่  2 36,166

พร้อมเครื่องสญูญา-   = 21,800 ลดเหลอื

 กาศ รายการที่ 6  @159,430 33,800

  = 318,860

รายการที่  3 21,800

รายการที่ 6...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 6 318,860 รายการที่ 6

ลดเหลอื เสนอราคาถกูต้อง

300,000 ตามเงื่อนไข และ

รายละเอียด

เสนอราคาเกิน

วงเงินจดัซือ้

11.11%  ซึง่เกิน

วงเงินที่สบืทราบ

ไมเ่กิน  4.11%

(ราคาสบืทราบ

288,900  บาท

รายการที่ 5

ไมม่ีผู้ เสนอราคา

ขออนมุตัิยกเลกิ

ซือ้โดยวิธีตกลงราคา

รายการที่ 7

ไมม่ีผู้ เสนอราคา

ขออนมุตัิยกเลกิ

รวมเป็นเงิน 1,375,600 รวมเป็นเงิน 498,600 สอบราคาใหม่

 15 ปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

15 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 512,800 สอบ 9 7 ราย 7 ราย

ห้องบรรยาย 1-2 รายการ ราคา 1.บริษัทเอ็นอีซี 459,000 1.บริษัทเอ็นอีซี ห้างหุ้นสว่น 419,000 เสนอราคาถกูต้อง  จ.12/59

อาคารบริหาร คณะ ซิสเต็ม แอนด์ ซิสเต็ม แอนด์ จํากดั ปณุณวิช ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ ลว. 1 ธค.58

แพทยศาสตร์ ซพัพลาย ซพัพลาย เอ็นจิเนียริ่ง 410,000 รายละเอียด

จํากดั จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

2.ห้างหุ้นสว่น 419,000 2.ห้างหุ้นสว่น ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

จํากดั ปณุณวิช จํากดั ปณุณวิช 20.05%

เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นจิเนียริ่ง

3.ห้างหุ้นสว่น 472,000 3.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ดบับลวิ จํากดั ดบับลวิ

แอนด์ เอฟ แอนด์ เอฟ

เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์

4.บริษัทสแตนด์ 464,000 4.บริษัทสแตนด์

บายโฮม จํากดั บายโฮม จํากดั

5.ห้างหุ้นสว่น 456,047 5.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั เอ็ม ที จี จํากดั เอ็ม ที จี

อิเลคทริค เอ็น อิเลคทริค เอ็น

จิเนียริ่ง จิเนียริ่ง

6.บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

6.บริษัทนคร 431,648.70 6.บริษัทนคร

หาดใหญ่การ หาดใหญ่การ

ไฟฟ้า จํากดั ไฟฟ้า จํากดั

7.ห้างหุ้นสว่น 420,000 7.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั เอส ไลน์ จํากดั เอส ไลน์

เพาเวอร์ เพาเวอร์

รวมเป็นเงิน 512,800 รวมเป็นเงิน 410,000

 16 ปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

16 ปรับปรุงห้องพกัแพทย์ 1 299,000 สอบ 2 ราย 2 ราย 2 ราย

ชัน้ 9 อาคารศลัยกรรม- รายการ ราคา 1.ห้างหุ้นสว่น 290,000 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น 290,000 เสนอราคาถกูต้อง  จ.15/59

อายรุกรรม (ระบบ จํากดั ปณุณวิช จํากดั ปณุณวิช จํากดั ปณุณวิช ตามเงื่อนไข และ ลว. 30 ธค.58

ไฟฟ้า) เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นจิเนียริ่ง รายละเอียด

เสนอราคาตํ่าสดุ

2.ห้างหุ้นสว่น 340,000 2.ห้างหุ้นสว่น ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง

จํากดั พรชยั จํากดั พรชยั และราคากลาง 

เฟอร์นิช เฟอร์นิช 3.01%

รวมเป็นเงิน 299,000 รวมเป็นเงิน 290,000

 17.ตู้ลอ็กเกอร์...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

17 ตู้ลอ็กเกอร์ ขนาด 12 44  @6,800 สอบ 4  3 ราย  3 ราย

ช่อง ตู้  =299,200 ราคา 1.บริษัทสยาม  @6,400 1.บริษัทสยาม 3.บริษัทศรี 252,560 เสนอราคาถกูต้อง  ค.127/59

นครินทร์ จํากดั 281,600 นครินทร์ จํากดั เจริญอินเตอร์ ตามเงื่อนไข และ ลว. 11 กพ.59

TAIYO เนชัน่แนล รายละเอียด

LK-012 2.ห้างหุ้นสว่น จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

สามญั เอส.เจ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

2.ห้างหุ้นสว่น  @6250 เฟอร์นิเจอร์ 15.59%

สามญั เอส.เจ 275,000 แอนด์ มาร์เก็ต

เฟอร์นิเจอร์ TAIYO ติง้

แอนด์ มาร์เก็ต LK-012

ติง้ 3.บริษัทศรี

3.บริษัทศรี  @5740 เจริญอินเตอร์

เจริญอินเตอร์ 252,560 เนชัน่แนล

เนชัน่แนล LUCKY จํากดั

จํากดั LK-6112

รวมเป็นเงิน 299,200 รวมเป็นเงิน 252,560

 18.เครื่องนบั...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้สนใจ

เข้าดู

ประกาศ

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

18 1.เครื่องนบัจดุของ 1 2,800,000 ประกวด 8 1 ราย รายการที่  2

ปฏิกิริยาบนไมโคร  ชดุ ราคา บริษัทเบคไทย ยกเลกิประกวด

เพลท (ELSPOT อิเลก็ กรุงเทพ ราคาอิเลก็ทรอนิกส์

Reader) ทรอนิกส์ อปุกรณ์เคมี เนื่องจากผู้ เสนอ

2.ตู้ปลอดเชือ้ระดบั 2 1 480,000 (e-bidding) ภณัฑ์ จํากดั ราคาเสนอราย-

ตู้ รายการที่ 2 299,600 ละเอียดไมต่รงคณุ-

Thermo Fisher ลกัษณะเฉพาะ

Scientific ขออนมุตัิยกเลกิ

1386 จดัซือ้ใหมโ่ดยวิธี

สอบราคาโดยขอ

ทบทวนสเปคใหม่

รายการที่  1

ไมม่ีผู้ เสนอราคา

ขออนมุตัิยกเลกิ

ซือ้โดยวธิีสอบราคา

รวมเป็นเงิน 3,280,000

 19 ระบบ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้สนใจ

เข้าดู

ประกาศ

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

19 1.ระบบ DNS/DHCP 3  @240,000 ประกวด 14 3 ราย 3 ราย รายการที่ 1

ชดุ 720,000 ราคา 1.บริษัทระฟ้า 1.บริษัทระฟ้า บริษัทไดมอนด์  ค.101/59

อิเลก็ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เน็ตเวิร์ค โซลชูัน่ ลว. 22 มค.59

2.Computer Server & 1 4,400,000 ทรอนิกส์ จํากดั จํากดั จํากดั

Storage ชดุ (e-bidding) รายการที่ 2 5,900,000 รายการที่ 1 853,000 เสนอราคาถกูต้อง

Nutsnix 2.ห้างหุ้นสว่น ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

3.ระบบเครือขา่ยไร้ 1 1,600,000 Hardware จํากดั ซีแอนด์ 790,000 รายละเอียด

สาย Access Point ชดุ Appliance อาร์ อินฟอร์เม เสนอราคาตํ่ากวา่

NX-6035-G4 ชัน่ เทคโนโลยี วงเงินจดัซือ้

9.72%

รายการที่ 3 1,950,000 3.บริษัทได-

Aruba มอนด์ เน็ตเวิร์ค

Network โซลชูัน่ จํากดั

IAP-103

 2.ห้าง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้สนใจ

เข้าดู

ประกาศ

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.ห้างหุ้นสว่น รายการที่  2-3

จํากดั ซีแอนด์ ยกเลกิประกวด

อาร์ อินฟอร์เม ราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ชัน่ เทคโนโลยี  เนื่องจากผู้ เสนอ

รายการที่ 2 5,474,500 ราคาเสนอราคา

Nutsnix สงูกวา่วงเงินจดัซือ้

Hardware ขออนมุตัิยกเลกิ

Appliance ซือ้โดยวิธีพิเศษ

NX-6035-G4

รายการที่ 3 2,200,000

Aruba

Network

IAP-103

 3.บริษัท...

 - 27 - 



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้สนใจ

เข้าดู

ประกาศ

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3.บริษัทได-

มอนด์ เน็ตเวิร์ค

โซลชูัน่ จํากดั

รายการที่ 1  @284,600

853,000

Infobox

Trinzic 820

รวมเป็นเงิน 6,720,000 รวมเป็นเงิน 790,000

 20.จ้างเหมา...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

20 จ้างเหมาดแูลรักษา 1  86,550 บ/ด. สอบ 2 2 ราย 1 ราย

ภมูิทศัน์บริเวณ รายการ 1,038,607 ราคา 1.ห้างหุ้นสว่น  96,666.67 บ/ด. ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น 1,160,000 เสนอราคาถกูต้อง  จ.16/59

คณะแพทยศาสตร์ จํากดักรกฏ- 1,160,000 จํากดักรกฏ- จํากดักรกฏ- ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ ลว. 18 มค.59

การ์เด้นโฮม การ์เด้นโฮม การ์เด้นโฮม 1,130,400 รายละเอียด

เสนอราคาสงูกวา่

2.นายสมพร 111,055.83 บ/ด. วงเงินจดัจ้าง และ

หนรูอด 1,332,670 ราคากลาง 8.83%

รวมเป็นเงิน 1,038,607 รวมเป็นเงิน 1,130,400

 21 เครื่องคอม...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่

ขอจัดซือ้

(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่

ขออนุมัติ

ซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

21 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 25  @13,900 สอบ 3  2 ราย  2 ราย

 (CPU+จอ) สเปคที่ 1 เครื่อง  =347,500 ราคา 1.บริษัทเอม 1.บริษัทเอม บริษัทเอม  ค.92/59

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ 9  @10,800 คอนซลัติง้ คอนซลัติง้ คอนซลัติง้ ลว. 15 มค.59

 (ไมร่วมจอ) สเปคที่ 1 เครื่อง  =97,200 จํากดั จํากดั จํากดั รายการที่ 1,3

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 6  @14,980 รายการที่ 1  @13,500 2.บริษัทเอมิ. รายการที่ 1 337,500 เสนอราคาถกูต้อง

 (CPU+จอ) สเปคที่ 2 เครื่อง  =89,880  =337,500 โปร จํากดั ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2  @10800 รายการที่ 2 97,200 รายละเอียด

 =97,200 เสนอราคาตํ่าสดุ

รายการที่ 3  @14,750 รายการที่ 3 88,500 ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

 =88,500 รายการที่ 1 =2.88%

รายการที่ 3 =1.54%

2.บริษัทเอมิ.

โปร จํากดั รายการที่ 2

รายการที่ 1  @13,720 เสนอราคาถกูต้อง

 =343,000 ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2  @11,000 รายละเอียด

 =99,000 เสนอราคาตํ่าสดุ

รายการที่ 3  @14,780 เทา่กบัวงเงินจดัซือ้

 =88,680

รวมเป็นเงิน 534,580 รวมเป็นเงิน 523,200
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