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ซ้ือวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้ 100,000 ชุด     1,000,000.00    1,000,000.00 1.บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด          1,000,000.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด    1,000,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.96/64

อาหารเหลวผู้ป่วยทางสาย  @10    (ผลิตภณัฑ์ M.E.Meditek) (@10)  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ ลว.30 ธ.ค.63

 - ยินดีแถม จ านวน 600 ชุด มูลค่า 6,000.00 บาท

   (ราคาเฉลี ยรวมส่วนแถมต่อชุด 9.94 บาท)

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

1.ถุงพลาสติกสีด า ขนาด 26 นิ ว*26 นิ้ว 13,000 กก.       408,980.00      408,980.00 1.บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด บริษัท ชัยกานต์ พลาสติก จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.97/64

 @31.46 รายการที  1 (@30.25)            393,250.00 รายการที  1       381,030.00 รายการที่1 ลว.12 ม.ค.64

2.ถุงพลาสติกสีด า ขนาด 27 นิ้ว*36 นิ้ว 12,000 กก.       377,520.00      377,520.00 รายการที  2 (@30.25)            363,000.00 รายการที  2       351,720.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 6.83%

 @31.46 รายการที  3 (@30.25)            127,050.00 รายการที  3       118,608.00

3.ถุงพลาสติกสีด า ขนาด 36 นิ้ว*45 นิ้ว 4,200 กก.       132,132.00      132,132.00 รายการที่2

 @31.46 2.บริษัท ชัยกานต์ พลาสติก จ ากัด  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 6.83%

รายการที  1 (@29.31)            381,030.00

รายการที  2 (@29.31)            351,720.00 รายการที่3

รายการที  3 (@28.24)            118,608.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 10.24%

3.บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด

รายการที  1 (@31.03)            403,390.00

รายการที  2 (@31.03)            372,360.00

รายการที  3 (@31.03)            130,326.00

รวมเป็นเงิน      918,632.00     918,632.00 รวมเป็นเงิน     851,358.00

ซ้ือข้อเข่าเทียมแบบหมุนไม่ได้ 120 ชุด 5,760,000.00    5,760,000.00   1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          5,400,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    5,400,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.109/64

(Fixed Bearing Knee Prosthesis)    (ผลิตภณัฑ์ Zimmer/USA.) (@45,000)  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 6.25% ลว.15 ม.ค.64

รวมเป็นเงิน   5,760,000.00   5,760,000.00 รวมเป็นเงิน   5,400,000.00
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564

งานบรหิารสัญญา ฝ่ายพัสด ุคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

วันที่  9 กุมภาพันธ์  2564
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ซ้ือวัสดุการแพทย์ รายการ แอลกอฮอล์ 2,400,000 ซอง 1,536,000.00    1,536,000.00   1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          1,536,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    1,536,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.110/64

ส าเร็จรูป ชนิดแผ่น (Alcohol Pad) @0.64    (ผลิตภณัฑ์ 3M) (0.64)  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินที จัดซ้ือ ลว.15 ม.ค.64

 - ยินดีแถม จ านวน 300 กล่อง จ านวน

   60,000 ซองมูลค่า 38,400.00 บาท (ราคา

   เฉลี ยรวมส่วนแถมต่อชุด 0.624 บาท)

รวมเป็นเงิน   1,536,000.00   1,536,000.00 รวมเป็นเงิน   1,536,000.00

5 1.วัสดุส าหรับซ่อมแซมหมอนรองกระดูก 200 ชิ้น 784,000.00      784,000.00     1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.111/64

  ข้อเข่าโดยการผ่าตัดผ่านกล้อง  @3,920 รายการที  1            784,000.00 รายการที  1       784,000.00  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินที จัดซ้ือ ลว.20 ม.ค.64

2.วัสดุยึดเอ็นเข้ากับกรดูกแบบแขวน 300 ชิ้น    1,405,980.00    1,405,980.00 รายการที  2          1,405,980.00 รายการที  2    1,405,980.00 วร.112/64

 @4,686.60 รายการที  3          1,213,380.00 รายการที  3    1,213,380.00 ลว.20 ม.ค.64

3.สกรูยึดเอ็นในช่องโพรงกระดูกท ามา 300 ชิ้น    1,213,380.00    1,213,380.00 รายการที  4  ไม่ยื นข้อเสนอ

  จากสารยึดเกาะกระดูก  @4,044.60 2.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

4.วัสดุส าหรับซ่อมแซมหมอนรองกระดูก 300 ชิ้น     1,176,000.00    1,176,000.00 2.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด รายการที  4    1,176,000.00

  ข้อเข่าโดยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ  @3,920 รายการที  1  ไม่ยื นข้อเสนอ

  ชนิดก้านแข็ง รายการที  2          1,560,000.00

รายการที  3          1,380,000.00

รายการที  4          1,176,000.00

รวมเป็นเงิน   4,579,360.00   4,579,360.00 รวมเป็นเงิน   4,579,360.00

6 ซ้ือชุดน้ ายาตรวจวิเคราะห์ Osmolality 8,000 test       720,000.00       720,000.00 1.บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด            704,000.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด       704,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.113/64

 @90    (ผลิตภณัฑ์ Arkray/Japan) (@88)  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 2.22% ลว.15 ม.ค.64

 - ยินดีแถมชุดน้ ายาฯฟรี 1 เดือน

รวมเป็นเงิน 720,000.00     720,000.00    รวมเป็นเงิน     704,000.00

7 ซ้ือพลาสติกจัดท่าผู้ป่วยรังสีรักษาแบบ 800 แผ่น     1,760,000.00    1,760,000.00 1.บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด          1,720,000.00 บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด    1,720,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.116/64

U-Frame  @2,200    (ผลิตภณัฑ์ Medtec dba CIVCO Medical  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 2.27% ลว.21 ม.ค.64

    Solutions/USA) (@2,150)  - ยินดีแถมพลาสติกจัดท่าผู้ป่วยรังสีรักษาชนิดคลุม

   ศีรษะและล าคอ ส าหรับการฉายรังสี 3 มิติ

   (MTAPSID2724) จ านวน 55 ชิ้น

 - ยินดีแถมรายการ Lok-Bar Exact Hxact 53cm

   (20VARSUB10) จ านวน 2 ชิ้น

รวมเป็นเงิน   1,760,000.00   1,760,000.00 รวมเป็นเงิน   1,720,000.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง
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8 ซ้ือสายต่อส าหรับฉีดสารทึบรังสีเข้า 22,000 เส้น     1,562,000.00    1,562,000.00 1.บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด          1,430,000.00 บริษัท อินจิเนียส เทคโนโลยี จ ากัด    1,408,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.117/64

หลอดเลือด (contrast media injection  @71    (ผลิตภณัฑ์ Guerbet/USA) (@65)  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 9.86% ลว.28 ม.ค.64

connector)  - ยินดีแถม จ านวน 150 เส้น มูลค่า 9,600 บาท

2.บริษัท อินจิเนียส เทคโนโลยี จ ากัด          1,408,000.00

   (ผลิตภณัฑ์ antmed/China) (@64)

รวมเป็นเงิน   1,562,000.00   1,562,000.00 รวมเป็นเงิน   1,408,000.00

9 ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางภมูิคุ้มกัน 15 รายการ     8,172,000.00    8,172,000.00 1.บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด          8,172,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด    8,172,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.118/64

วิทยา    (ผลิตภณัฑ์ Abbott/USA.)  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ ลว.22 ม.ค.64

 - ยินดีแถมรายการ HIV Ag/Ag screening test

   จ านวน 2,000 test มูลค่า126,000 บาท

   และน้ ายาที ใช้ร่วมกับเครื อง Architect 

   จ านวน 4 รายการ มูลค่า 126,000 บาท

รวมเป็นเงิน   8,172,000.00   8,172,000.00 รวมเป็นเงิน   8,172,000.00

10 1.ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาดเล็ก1.5V 16,704 ก้อน       246,384.00      246,384.00 1.บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั น จ ากัด บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั น จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.120/64

   (Size AA)  @14.75 รายการที  1 (@7.85)            131,126.40 รายการที  1      131,126.40  - จากการเสนอราคา ได้ประกาศผู้ชนะคือ ลว.21 ม.ค.64

2.ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาดเล็ก1.5V 1,440 ก้อน         67,320.00        67,320.00 รายการที  2 (@32.50)              46,800.00 รายการที  2        46,800.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นานาภณัฑ์ สเตชั นเนอรี

   (Size C)  @46.75 รายการที  3 (@30.40)              61,286.40 รายการที  3        61,286.40    ซึ งบริษัท เอส แอนด์ เอ็นโซลูชั น จ ากัด ได้เข้า

3.ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาดเล็ก1.5V 2,016 ก้อน       136,584.00      136,584.00 รายการที  4 (@44.30)              38,275.20 รายการที  4        38,275.20    ร่วมยื นข้อเสนอด้วย จึงได้ยื นข้ออุทธรณ์

   (Size D)  @67.75 รายการที  5 (@7.80)              44,928.00 รายการที  5        44,928.00    ทางคณะกรรมการพิจารณาเห็นด้วยกับ

4.ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาดเล็ก 9V 864 ก้อน        79,272.00        79,272.00    ข้ออุทธรณ์นี้ จึงอนุมัติยกเลิกรายงานผลการ

   2 ขั้ว  @91.75 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นานาภณัฑ์ สเตชั นเนอรี    ประกวดราคาฉบับเดิม และขออนุมัติผลการ

5.ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาดเล็ก 1.5V 5,760 ก้อน         84,960.00        84,960.00 รายการที  1 ผลิตภณัฑ์ Panasonic (@12.75)            212,976.00    ประกวดราคาใหม่ ให้บริษัท เอส แอนด์ เอ็น

   (Size AAA)  @14.75 รายการที  2 ผลิตภณัฑ์ Panasonic (@46.75)              67,320.00    โซลูชั น จ ากัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

รายการที  3 ผลิตภณัฑ์ Panasonic (@67.75)            136,584.00    เนื องเสนอราคาที ต  าที สุด

รายการที  4 ผลิตภณัฑ์ Panasonic (@91.75)              79,272.00 รายการที่1

รายการที  5 ผลิตภณัฑ์ Panasonic (@12.75)              73,440.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 46.78%

รายการที่2

3.บริษัท กฤษณา อินเตอร์เทรด จ ากัด  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 30.48%

รายการที  1 ผลิตภณัฑ์ Panasonic (@12.98)            216,817.92 รายการที่3

รายการที  2 ผลิตภณัฑ์ Panasonic (@48.13)              69,307.20  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 55.13%

รายการที  3 ผลิตภณัฑ์ Panasonic (@69.03)            139,164.48 รายการที่4

รายการที  4 ผลิตภณัฑ์ Panasonic (@96.26)              83,168.64  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 51.72%

รายการที  5 ผลิตภณัฑ์ Panasonic (@12.98)              74,764.80
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รายการที 5

 - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 47.19%

รวมเป็นเงิน      614,520.00     614,520.00 รวมเป็นเงิน     322,416.00

11 ซ้ือขวดอาหารเพาะเล้ียงเชื้อใช้ส าหรับ 38,000 ขวด     4,484,000.00    4,484,000.00 1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          3,456,100.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    3,456,100.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.121/64

ขวดเพาะเล้ียงเชื้อแบบอัตโนมัติ  @118

   (ผลิตภณัฑ์ Becton Dickinson (BD)/USA.) (@

90.95)  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 22.92% ลว.28 ม.ค.64

ส าหรับผู้ใหญ่

2.บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด          4,484,000.00

   (ผลิตภณัฑ์ Biomerieux/USA) (@118)

รวมเป็นเงิน   4,484,000.00   4,484,000.00 รวมเป็นเงิน   3,456,100.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ้ือเครื องขุดเบ้าขาเทียม (Socket Router) 1 เครื อง     1,024,000.00    1,024,000.00 1.บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด          1,126,000.00 บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด    1,126,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.65/64

   (ผลิตภณัฑ์ Ottobock/(Germany)  - เสนอราคาต  าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซ้ือ 9.96% ลว. 3 ก.พ. 64

 

 

รวมเป็นเงิน   1,024,000.00   1,024,000.00 รวมเป็นเงิน   1,126,000.00

ซ้ือระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ชุด     1,800,000.00    1,714,740.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มอร์เกท เซ็นเตอร์          1,711,100.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มอร์เกท เซ็นเตอร์    1,711,100.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.82/64

 - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 4.94% ลว.29 ม.ค.64

2.ร้านมีไอที          1,714,000.00

รวมเป็นเงิน   1,800,000.00   1,714,740.00 รวมเป็นเงิน   1,711,100.00

ซ้ือระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 3 ชุด    1,342,500.00    1,388,830.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มอร์เกท เซ็นเตอร์          1,340,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มอร์เกท เซ็นเตอร์    1,340,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.83/64

 - เสนอราคาต  าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.19% ลว. 29 ม.ค.64

2.ร้านมีไอที          1,388,000.00

รวมเป็นเงิน   1,342,500.00   1,388,830.00 รวมเป็นเงิน   1,340,000.00

ซ้ือเครื องช่วยพยุงร่างกายแบบมีรางพร้อม 1 เครื อง       520,000.00       520,000.00 1.บริษัท รอททารีนพลัส จ ากัด            520,000.00 1.บริษัท รอททารีนพลัส จ ากัด       520,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.84/64

อุปกรณ์    (ผลิตภณัฑ์ Vcompass ประเทศไทย)  - เสนอราคาต  าสุดสูงเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 28 ม.ค.64

2.บริษัท กิตต์ิธนาวฤทธิ์ จ ากัด            980,000.00

   (ผลิตภณัฑ์ ACS ประเทศไทย)

รวมเป็นเงิน      520,000.00     520,000.00 รวมเป็นเงิน     520,000.00

พัฒนาระบบสื อสารคิวตรวจผู้ป่วยนอก 34 เครื อง       680,000.00       680,000.00 1.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ ไพรม์ โซลูชั น จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย       676,600.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.85/64

(โทรทัศน์ดิจิตอล)    (ผลิตภณัฑ์ Panasonic/TH-55HX720T)  - เสนอราคาต  าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง 0.50% ลว. 2 ก.พ.64

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย            676,600.00

   (ผลิตภณัฑ์ LG/55UT660H)

รวมเป็นเงิน      680,000.00     680,000.00 รวมเป็นเงิน     676,600.00

4 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

5 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

1 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

2 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

3 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563

งานจัดหาพัสด ุฝ่ายพัสด ุคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

วันที่  8 กุมภาพันธ์  2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ้ือครุภณัฑ์อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 8 1 ระบบ       812,000.00      808,400.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย            888,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย       888,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.91/64

อาคารศรีเวชวัฒน์  - เสนอราคาต  าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซ้ือ 9.36 % ลว. 3 ก.พ.64

 - คณะกก. พิจารณาแล้วอนุมัติให้เพิ มวงเงินจัดซ้ือ

รวมเป็นเงิน      812,000.00     808,400.00 รวมเป็นเงิน     888,000.00

จ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ ห้องพัก 1 รายการ       641,200.00      641,200.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซิ ง ควอลิต้ี            590,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซิ ง ควอลิต้ี       590,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.17/64

เจ้าหน้าที และส านักงาน ชั้น 2  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง 7.96% ลว. 22 ม.ค.64

อาคารศรีเวชวัฒน์ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณ ซีวิล เอ็นจิเนีย  ไม่ผ่านการพิจารณา

3.บริษัท เพิ มพรการก่อสร้าง จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน      641,200.00     641,200.00 รวมเป็นเงิน     590,000.00

จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคาร Boiler 1 รายการ    1,407,899.00    1,407,899.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซิ ง ควอลิต้ี          1,200,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซิ ง ควอลิต้ี    1,200,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.19/64

บริเวณ ชั้น B ข้างอาคารบริหาร  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง 14.77% ลว. 21 ม.ค.64

คณะแพทยศาสตร์ 2.บริษัท บารอกัตเอ็นจิเนียริ ง จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

3.บริษัท รูฟ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน   1,407,899.00   1,407,899.00 รวมเป็นเงิน   1,200,000.00

จ้างเหมาล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อม 1 รายการ     1,875,000.00    1,875,000.00 1.บริษัท ดิช วอช เซอร์วิส จ ากัด (@162,500)          1,950,000.00 บริษัท ดิช วอช เซอร์วิส จ ากัด    1,950,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.21/64

แรงงาน ระยะเวลา 12 เดือน  @156,250  - เสนอราคาต  าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง 4.00 % ลว. 29 ม.ค.64

 - คณะกก. พิจารณาแล้วอนุมัติให้เพิ มวงเงินจัดซ้ือ

รวมเป็นเงิน   1,875,000.00   1,875,000.00 รวมเป็นเงิน   1,950,000.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

7 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

8 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

9 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

6 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา


