
ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

1 1.เคร่ืองอดัอากาศ 80   @28,000 ประกวด 11  4 ราย  2 ราย

ขณะหายใจเข้า CPAP เคร่ือง  =2,240,000 ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท เมดิ 1.บริษัท เมดิ บริษัท เมดิ

แบบอตัโนมตัิ (Auto ทรอนิกส์ คอลอินเทนซีฟ คอลอินเทนซีฟ คอลอินเทนซีฟ วร.62/61

CPAP) รุ่นปกติ (e-bidding) แคร์ จ ากัด แคร์ จ ากัด แคร์ จ ากัด ลว. 8 มค.61

Price Pre- รายการที่ 1   @27,800 รายการที่ 1,2 รายการที่ 1 2,224,000 เสนอราคาถกูต้อง

2.เคร่ืองอดัอากาศ 150   @12,200 formance  =2,240,000 ตามเง่ือนไข และ วร.63/61

ขณะหายใจเข้า CPAP เคร่ือง  =1,830,000 เกณฑ์ราคา 2.บริษัท เซนต์ รายละเอียด ลว. 10 มค.61

แบบธรรมดาที่มีระบบ รายการท ี2   @15,900 เมดิคอล (คริ- เสนอราคาต ่าสดุ

แรงดนัขณะหายใจ  =2,385,000 ติคอล แคร์ 2.บริษัท เซนต์ ต ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

ออก Philips/USA. จ ากัด เมดิคอล (คริ- รายการที่  1 0.71%

รายการที่ 1,2 ติคอล แคร์ รายการที่  2 3.13%

2.บริษัท อิสเมด จ ากัด

จ ากัด ผิดสเปค รายการที่ 2 1,772,700

3.ห้างหุ้นสว่น

จ ากัด เฮลท์

เมดิคแคร์ ผิดสเปค

4.บริษัท เซนต์...

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

หน่วยงาน   จัดหาวัสดุ  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

4.บริษัท เซนต์

เมดิคอล (คริ-

ติคอล แคร์

จ ากัด

รายการที่ 1   @27,888

 =2,231,040

รายการท ี2   @11,818

 =1,772,700

ResMed/Autralia

รวมเป็นเงิน 4,070,000 รวมเป็นเงิน 3,996,700

2 1.สารทบึรังสี...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

2 1.สารทบึรังสี 300 mg. 9,700 4,983,632 ประกวด 6 3 ราย 3 ราย เสนอราคาถกูต้อง

(ขนาด 50 และ 100ml.) ขวด ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท ดีเค 1.บริษัท ดีเค บริษัท ซิลลิค ตามเง่ือนไข และ

ทรอนิกส์ เอสเอช (ประ เอสเอช (ประ ฟาร์มา จ ากัด รายละเอียด วร.75/61

2.สารทบึรังสี 350 mg. 16,400 10,470,378 (e-bidding) เทศไทย) จ ากัด เทศไทย) จ ากัด รายการท ี1 4,983,632 รายการที่ 1 ลว. 26 มค.61

(ขนาด 50 และ 100ml.) ขวด Price Pre- รายการท ี3 19,238,386 รายการท ี3 เสนอราคาเทา่กับ

formance Ultravist รายการท ี2 10,470,378 วงเงินจดัซือ้  แถม วร.76/61

3.สารทบึรังสี 370 mg. 37,300 19,992,094 เกณฑ์ราคา 2.บริษัท ซิลลิค ขนาด 50 ml 50 ขวด ลว. 26 มค.61

(ขนาด 50 และ 100ml.) ขวด 2.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ดีเค ขนาด 100 ml 60 ขวด

ฟาร์มา จ ากัด รายการท ี1,2 เอสเอช (ประ มลูคา่ 59,663.20บาท

รายการท ี1 4,983,632 เทศไทย) จ ากดั รายการที่ 2

3.บริษัท อิน รายการท ี3 19,238,386  เสนอราคาต ่าสดุ

รายการท ี2 10,470,378 เตอร์ฟาร์มา เทา่กับวงเงินจดัซือ้

GE Healthcare AS แคร์ จ ากัด ขนาด 50 ml 50 ขวด

3.บริษัท อิน รายการท ี2,3 ขนาด 100 ml 60 ขวด

เตอร์ฟาร์มา มลูคา่ 63,119.30บาท

แคร์ จ ากัด รายการที่ 3

รายการท ี2 18,040,000  เสนอราคาต ่าสดุ

รายการท ี3 22,380,000 ต ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

Bracco 3.77% แถม

3 1.ส าล.ี..
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

ขนาด 100 ml 100 ขวด

รวมเป็นเงิน 35,446,104 รวมเป็นเงิน 34,692,396 มลูคา่ 55,426 บาท

3 1.ส าลีชนิดก้อนปลอด 360,000   @1.20 ประกวด 6 1 ราย 1 ราย

เชือ้ขนาด 0.35 กรัม  =432,000 ราคาอิเล็ก- บริษัท ไบโอ บริษัท ไบโอ บริษัท ไบโอ วร.67/61

(7 ก้อน/ซอง) ทรอนิกส์ คอททอน จ ากัด คอททอน จ ากัด คอททอน จ ากัด ลว. 17 มค.61

(e-bidding) รายการท ี1   @1.20 รายการท ี1-3 รายการท ี1 432,000 เสนอราคาถกูต้อง

2.ส าลีชนิดก้อนปลอด 192,000   @0.95 Price Pre-  =432,000 P

เชือ้ขนาด 0.35 กรัม  =182,400 formance รายการท ี2 182,400 รายละเอียด

(5 ก้อน/ซอง) เกณฑ์ราคา รายการท ี2   @0.95 รายการที่ 1, 2

 =182,400 รายการท ี3 73,440 เสนอราคาเทา่กับ

3.ส าลีชนิดก้อนปลอด 21,600   @2.40 วงเงินจดัซือ้

เชือ้ขนาด 1.00 กรัม  =51,840 รายการท ี3   @3.40 รายการที่ 3

(7 ก้อน/ซอง)  =73,440 เสนอราคาสงูกวา่

Lintech วงเงินจดัซือ้ 41.67%

รวมเป็นเงิน 666,240 รวมเป็นเงิน 687,840

 

4.พลาสติก...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

4 พลาสติกจดัทา่ผู้ ป่วย 900   @2,200 ประกวด 3 1 ราย 1 ราย

รังสีรักษาแบบ แผ่น  =1,980,000 ราคาอิเล็ก- บริษัท ดิสโป- บริษัท ดิสโป- บริษัท ดิสโป- วร.72/61

U-Frame ทรอนิกส์ เมด จ ากัด   @2,200 เมด จ ากัด เมด จ ากัด 1,980,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว. 18 มค.61

(e-bidding)  =1,980,000 ตามเง่ือนไข และ

Price Pre- Medtec,USA รายละเอียด

formance (CIVCO Medical, เสนอราคาเทา่กับ

เกณฑ์ราคา Solutions) วงเงินจดัซือ้ แถม

150 แผ่น มลูคา่

330,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,980,000 รวมเป็นเงิน 1,980,000
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ
 (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

1 เคร่ืองนวดหวัใจแบบ 1 1,000,000 สอบราคา 2 2 ราย 2 ราย

อตัโนมตัิ เคร่ือง 1.บริษัท ไอดี 1.บริษัท ไอดี บริษัท ไอดี 698,000 เสนอราคาถกูต้อง ค.96/61

เอส เมดิคอล เอส เมดิคอล เอส เมดิคอล ตามเง่ือนไข และ ลว.12 กพ.61

ซิสเต็มส์ (ประ ซิสเต็มส์ (ประ ซิสเต็มส์ (ประ รายละเอียด

เทศไทย) จ ากัด 698,000 เทศไทย) จ ากัด เทศไทย) เสนอราคาต ่าสดุ
LUCAS 2/PHYSIO  จ ากัด ต ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

CONTROL 2.บริษัท แอลโค 30.20% แถม

USA. เทค จ ากัด Suction Cup

2.บริษัท แอลโค  5 ชิน้ มลูคา่

เทค จ ากัด 727,600  15,000 บาท และ

Lifeline เคร่ืองตรวจห ู1 ชดุ

ARM/Defibtech มลูคา่ 15,000 บาท

USA.

รวมเป็นเงิน 1,000,000 รวมเป็นเงิน 698,000

 2.เช่าเคร่ือง...

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2561

หน่วยงาน   จัดหาครุภัณฑ์  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ
 (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

2 เช่าเคร่ืองคอมพิว 50 790 บาท/ ประกวด 7 2 ราย 1 ราย

เตอร์ Notebook เคร่ือง เคร่ือง/เดือน ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท เอมิ. 760 บาท/ บริษัท เอมิ. บริษัท เอมิ. ช.5/61

 =1,422,000 ทรอนิกส์ โปร จ ากัด เคร่ือง/เดือน โปร จ ากัด โปร จ ากัด 1,368,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว.3 มค.61

(e-bidding)  =1,368,000 ตามเง่ือนไข และ

Price Pre- ACER รายละเอียด

formance เสนอราคาต ่ากวา่

เกณฑ์ราคา 2.บริษัท วิชช-ุ วงเงินจดัเชา่ 3.80%

สิน มาร์เก็ตติง้

จ ากัด ผิดเง่ือนไข

รวมเป็นเงิน 1,422,000 รวมเป็นเงิน 1,368,000

3 เคร่ืองช่วยหายใจ 2 1,000,000 ประกวด 8 1 ราย 1 ราย

ชนิดเคลื่อนย้ายได้ เคร่ือง ราคาอิเล็ก- บริษัท อี ฟอร์ บริษัท อี ฟอร์ บริษัท อี ฟอร์ ค.100/61

ทรอนิกส์ แอล เอม จ ากัด แอล เอม จ ากัด แอล เอม ลว.31 มค.61

(e-bidding) (มหาชน) 1,095,000 (มหาชน) จ ากัด 

Price Pre- Hamilton (มหาชน) 1,095,000 เสนอราคาถกูต้อง

formance ลดเหลือ ตามเง่ือนไข และ

เกณฑ์ 1,000,000 รายละเอียด

ราคา 40% เสนอราคาเทา่กับ

รวมเป็นเงิน 1,000,000 คณุภาพ 60% รวมเป็นเงิน 1,000,000 วงเงินจดัซือ้

 4.เคร่ืองดดู...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ
 (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

4 เคร่ืองดดูของเหลว 18 414,000 ประกวด 6 1 ราย 1 ราย

ชนิดไปป์ไลน์ 1 ระบบ ชดุ ราคาอิเล็ก- บริษัท เอส.เอ็ม บริษัท เอส.เอ็ม บริษัท เอส. ค.66/61

ทรอนิกส์ เจ.อินเตอร์โพร- เจ.อินเตอร์โพร- เอ็ม.เจ.อิน- ลว.29 ธค.60

(e-bidding) ดกัส์ จ ากัด 414,000 ดกัส์ จ ากัด เตอร์โพรดกัส์ 414,000 เสนอราคาถกูต้อง

Price Pre- Ohio Medical จ ากัด ตามเง่ือนไข และ

formance รายละเอียด

เกณฑ์ เสนอราคาเทา่กับ

ราคา 40% วงเงินจดัซือ้

คณุภาพ 60%

รวมเป็นเงิน 414,000 รวมเป็นเงิน 414,000

5 เคร่ืองควบคมุ 4 2,000,000 ประกวด 3 1 ราย 1 ราย

อณุหภมิูผู้ ป่วย เคร่ือง ราคาอิเล็ก- บริษัท บเีจเอช บริษัท บเีจเอช บริษัท บเีจเอช ระหวา่งด าเนิน

ทรอนิกส์ เมดิคอล จ ากัด 3,398,000 เมดิคอล จ ากัด เมดิคอล 3,398,000 เสนอราคาถกูต้อง การขอวงเงินเพ่ิม

(e-bidding) CSZ  จ ากัด ลดเหลือ ตามเง่ือนไข และ เน่ืองจากเกินงบที่

Price Pre- 3,000,000 รายละเอียด ได้รับ

formance เสนอราคาสงูกวา่

เกณฑ์ วงเงินจดัซือ้  50%

ราคา 40%

รวมเป็นเงิน 2,000,000 คณุภาพ 60% รวมเป็นเงิน 3,000,000

 6.ระบบ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ
 (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

6 ระบบผลิตอากาศทาง 3 2,880,000 ประกวด 7 1 ราย 1 ราย

การแพทย์ไมน้่อยกวา่ เคร่ือง ราคาอิเล็ก- บริษัท เอสพี บริษัท เอสพี บริษัท เอสพี ค.102/61

 15 HP ทรอนิกส์ เมดิคลั ซิสเทม็ 3,153,290 เมดิคลั ซิสเทม็ เมดิคลั ลว.19 กพ.61

(e-bidding) จ ากัด HITACHI/ญ่ีปุ่ น จ ากัด ซิสเทม็ 3,153,290 เสนอราคาถกูต้อง

Price Pre- จ ากัด ลดเหลือ ตามเง่ือนไข และ

formance 3,100,000 รายละเอียด

เกณฑ์ราคา เสนอราคาสงูกวา่

วงเงินจดัซือ้

7.63%

รวมเป็นเงิน 2,880,000 รวมเป็นเงิน 3,100,000

7 เคร่ืองควบคมุปริมาตร 32 2,080,000 ประกวด 9 1 ราย 1 ราย

สารละลายอตัโนมตัิ เคร่ือง ราคาอิเล็ก- บริษัท เมดิก้า- บริษัท เมดิก้า- บริษัท เมดิก้า- ค.76/61

โดยกระบอกฉีดยา ทรอนิกส์ แคร์ จ ากัด 1,359,328 แคร์ จ ากัด แคร์ จ ากัด 1,359,328 เสนอราคาถกูต้อง ลว.29 ธค.60

(e-bidding) Injectomat ตามเง่ือนไข และ

Price Pre- Agilia รายละเอียด

formance เสนอราคาต ่ากวา่

เกณฑ์ วงเงินจดัซือ้

ราคา 40% 34.67%

รวมเป็นเงิน 2,080,000 คณุภาพ 60% รวมเป็นเงิน 1,359,328

 8.เก้าอี.้..
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ
 (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

8 เก้าอีผู้้ ป่วยปรับขึน้- 2  @300,000 ประกวด 9 1 ราย 1 ราย

ลงด้วยไฟฟ้า ตวั  =600,000 ราคาอิเล็ก- ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ค.88/61

ทรอนิกส์ จ ากัด รีโนเมด  @257,500 จ ากัด รีโนเมด จ ากัด รีโนเมด 515,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว.29 ธค.60

(e-bidding)  =515,000 ลดเหลือ ตามเง่ือนไข และ

Price Pre- Chammed 500,000 รายละเอียด

formance รุ่น CH-200 เสนอราคาต ่ากวา่

เกณฑ์ราคา วงเงินจดัซือ้

14.17%

รวมเป็นเงิน 600,000 รวมเป็นเงิน 500,000

9 กล้องสอ่งตรวจ 1 1,200,000 ประกวด 5 1 ราย 1 ราย

ชดุ ราคาอิเล็ก- บริษัท โกสินทร์ บริษัท โกสินทร์ บริษัท โก-

ทรอนิกส์ เวชภณัฑ์ จ ากัด 1,199,000 เวชภณัฑ์ จ ากัด สินทร์เวช- ค.89/61

(e-bidding) STORZ ภณัฑ์ จ ากัด 1,199,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว.29 ธค.60

Price Pre- ลดเหลือ ตามเง่ือนไข และ

formance 1,190,000 รายละเอียด

เกณฑ์ เสนอราคาต ่ากวา่

ราคา 30% วงเงินจดัซือ้

รวมเป็นเงิน 1,200,000 คณุภาพ 70% รวมเป็นเงิน 1,190,000 0.83%

 10.รถเข็น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ
 (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

10 รถเข็นชนิดเปลนอน 40  @23,040 ประกวด 12 2 ราย 2 ราย

ส าหรับเคลื่อนย้าย คนั  =921,600 ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท กรุง 1.บริษัท กรุง บริษัท กรุง ค.104/61

ผู้ ป่วย ทรอนิกส์ เทพครุภณัฑ์ เทพครุภณัฑ์ เทพครุภณัฑ์ ลว.14 กพ.61

(e-bidding) เวชภณัฑ์ จ ากัด  @22,700 เวชภณัฑ์ จ ากัด เวชภณัฑ์ 

Price Pre-  =908,000 จ ากัด 908,000 เสนอราคาถกูต้อง

formance 2.บริษัท บ.ีวาย. ตามเง่ือนไข และ

เกณฑ์ราคา 2.บริษัท บ.ีวาย. ไท้หวั อิมปอร์ต รายละเอียด

ไท้หวั อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต เสนอราคาต ่าสดุ

เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด ต ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

จ ากัด  @25,700  1.48% แถม

 =1,028,000 ล้อยาง ขนาด 6 นิว้

 4 ล้อ และสง่

ตวัอย่างรถเข็น

เปลนอน 1 คนั

รวมเป็นเงิน 921,600 รวมเป็นเงิน 908,000

 11.เคร่ืองผลิต...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ
 (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

11 เคร่ืองผลิตน า้บริสทุธ์ิ 1 520,000 ประกวด 1 1 ราย 1 ราย

คณุภาพสงู เคร่ือง ราคาอิเล็ก- บริษัท เค.เอส. บริษัท เค.เอส. บริษัท เค.เอส. ค.99/61

ทรอนิกส์ พี อ๊อคต้าเทค พี อ๊อคต้าเทค พี อ๊อคต้าเทค ลว.5 กพ.61

(e-bidding) จ ากัด  514,000 จ ากัด  จ ากัด  514,000 เสนอราคาถกูต้อง

Price Pre- รุ่น Milli Q Direct ตามเง่ือนไข และ

formance รายละเอียด

เกณฑ์ราคา เสนอราคาต ่ากวา่

วงเงินจดัซือ้

1.15%

รวมเป็นเงิน 520,000 รวมเป็นเงิน 514,000

12 เคร่ืองวดัเลนส์แก้วตา 1 2,000,000 ประกวด 1 1 ราย 1 ราย

เทยีมแบบไมส่มัผสัลกู เคร่ือง ราคาอิเล็ก- บริษัท คาร์ล บริษัท คาร์ล บริษัท คาร์ล ค.113/61

ตา ทรอนิกส์ ไซส์ส จ ากัด 2,480,000 ไซส์ส จ ากัด ไซส์ส จ ากัด 2,480,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว.21 กพ.61

(e-bidding) Carl Zeiss ลดเหลือ ตามเง่ือนไข และ

Price Pre- 2,200,000 รายละเอียด

formance เสนอราคาสงูกวา่

เกณฑ์ราคา วงเงินจดัซือ้  10%

รวมเป็นเงิน 2,000,000 รวมเป็นเงิน 2,200,000
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