
ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

1 1.ถงุมือยางสาํหรับการ 8,000,000  @0.655 ประกวด 11  4 ราย  4 ราย

ตรวจโรค ชนิด Dispo- ข้าง  =5,240,000 ราคาอิเลก็- 1.บริษัท  โอ- 1.บริษัท  โอ- ห้างหุ้นสว่น วร.175/60

sable No.S ทรอนิกส์ เร็กซ์ เทรดดิง้ เร็กซ์ เทรดดิง้ จํากดัสนิสริิ ลว. 28 มิย.60

(e-bidding) จํากดั จํากดั เมดิเทค

2.ถงุมือยางสาํหรับการ 700,000  @0.655 Price Pre- รายการที่ 1  @0.7918 รายการที่ 1-3 รายการที่ 1 6,024,000 เสนอราคาถกูต้อง

ตรวจโรค ชนิด Dispo- ข้าง  =458,500 formance  =6,334,400 ตามเงื่อนไข และ

sable No.M เกณฑ์ราคา 2.บริษัท ผล รายการที่ 2 527,100 รายละเอียด

รายการที่ 2  @0.7918 พาลาเดียม เสนอราคาตํ่าสดุ

3.ถงุมือยางสาํหรับการ 70,000  @0.655  =554,260 จํากดั รายการที่ 3 52,710 สงูกวา่วงเงินจดัซือ้

ตรวจโรค ชนิด Dispo- ข้าง  =45,850 รายการที่ 1-3 14.96%

sable No.L รายการที่ 3  @0.7918

 =55,426 3.ห้างหุ้นสว่น

Orex Medi- จํากดัสนิสริิ

Glove เมดิเทค

รายการที่ 1-3

2.บริษัท ผล...

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560

หน่วยงาน   จัดหาวัสดุ  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.บริษัท ผล

พาลาเดียม

จํากดั

รายการที่ 1  @0.8988

 =7,190,400

รายการที่ 2  @0.8988

 =629,160

รายการที่ 3  @0.8988

 =62,916

Intouch

3.ห้างหุ้นสว่น

จํากดัสนิสริิ

เมดิเทค

รายการที่ 1  @0.753

 =6,024,000

รายการที่ 2...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 2  @0.753

 =527,100

รายการที่ 3  @0.753

 =52,710

Satory

4.บริษัท เนชัน่

แนล เฮลท์แคร์

ซิสเท็มส์ จํากดั

รายการที่ 1  @0.78

 =6,240,000

รายการที่ 2  @0.78

 =546,000

รายการที่ 3  @0.78

 =54,600

รวมเป็นเงิน 5,744,350 N Glove รวมเป็นเงิน 6,603,810

2.ข้อสะโพก...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2 ข้อสะโพกเทียมชนิด 6 รายการ 1,706,650 ประกวด 6 1 ราย 1 ราย

สองชัน้แบบใช้สารยดึ (300 ชิน้) ราคาอิเลก็- บริษัท ซิลลคิ บริษัท ซิลลคิ บริษัท ซิลลคิ วร.174/60

กระดกู (Cemented ทรอนิกส์ ฟาร์มา จํากดั 1,653,150 ฟาร์มา จํากดั ฟาร์มา จํากดั 1,653,150 เสนอราคาถกูต้อง ลว. 6 กค.60

Bipolar) (e-bidding) Zimmer/USA. ตามเงื่อนไข และ

1.MS-30 Cemented Price Pre- รายละเอียด

   Stem  50 ชิน้ formance มีคะแนนประเมินคา่

2.FEMORAL HEAD  (ราคา 40% ประสทิธิภาพตอ่

   50 ชิน้ คณุภาพ 60%) ราคาเทา่กบั 95.80

3.Distal Centralizer  คะแนน  และราคา

   50 ชิน้ ที่เสนอตํ่ากวา่วงเงิน

4.Ringloc BiPolar จดัซือ้ 3.13%

    Cups  50 ชิน้

5.Medullary Plug

   50 ชิน้

6.CEMENT GUN

   50 ชิน้

รวมเป็นเงิน 1,706,650 รวมเป็นเงิน 1,653,150

3.นํา้ยา...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3 นํา้ยาสาํหรับตรวจคดั  4 รายการ 6,711,040 ประกวด 5 1 ราย 1 ราย

กรองโรคติดเชือ้ทาง 112,000 test ราคาอิเลก็- บริษัท แอลเอฟ บริษัท แอลเอฟ บริษัท แอลเอฟ วร.168/60

การให้โลหิตของผู้ ทรอนิกส์ เอเชีย (ประเทศ เอเชีย (ประเทศ เอเชีย (ประเทศ ลว. 30 มิย.60

บริจาคโลหิตโดยใช้ (e-bidding) ไทย) จํากดั 6,375,600 ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั 6,375,600 เสนอราคาถกูต้อง

หลกัการ Electro- Price Pre- Abbott/USA. ตามเงื่อนไข และ

Chemiluminescence formance รายละเอียด

Assay (ECL) หรือ เกณฑ์ราคา เสนอราคาตํ่ากวา่

Chemiluminescense วงเงินจดัซือ้ 5%

Assay (CMIA) 

1.HIV Ag/Ab (CMIA)

   28,000 test

2.HBs Ag (CMIA)

   28,000 test

3.Anti-HCV (CMIA)

   28,000 test

4.Syphilis (CMIA)

   28,000 test

รวมเป็นเงิน 6,711,040 รวมเป็นเงิน 6,375,600

4.Triple...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4 Triple Blood Bag with 8,000  @147 สอบราคา 2 1 ราย 1 ราย

CPDA1 450 cc. ชนิด bags  =1,176,000 บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส วร.172/60

มี Diversion Pouch เอช (ประเทศ เอช (ประเทศ เอช (ประเทศ ลว. 30 มิย.60

ไทย) จํากดั  @203.30 ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั 1,626,400 เสนอราคาถกูต้อง

 =1,626,400 ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

Terumo/อินเดีย 1,540,800 รายละเอียด

เสนอราคาสงูกวา่

วงเงินจดัซือ้

31.02%

รวมเป็นเงิน 1,176,000 รวมเป็นเงิน 1,540,800

5 ชดุสายสวนให้อาหาร 250  @3,850 สอบราคา 3 3 ราย 2 ราย

ทางหน้าท้องแบบใส่ ชดุ  =962,500 1.บริษัท บอส- 1.บริษัท บอส- บริษัท ฮอน วร.182/60

ผา่นกล้อง (Percu- ตนั ไซเอนทิฟิค ตนั ไซเอนทิฟิค เนสท์ เมดิคอล ลว. 26 กค.60

taneous Endoscopic (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) เอเชีย จํากดั 925,000 เสนอราคาถกูต้อง

Gastrostomy:PEG) จํากดั  @3,900.15 จํากดั ตามเงื่อนไข และ

 =975,037.50 รายละเอียด

Boston Scien- 2.บริษัท ฮอน เสนอราคาตํ่าสดุ

tific/USA. เนสท์ เมดิคอล ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

เอเชีย จํากดั 3.89% แถม ชดุสาย

2.บริษัท เวเลอร์...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.บริษัท เวเลอร์ สวนฯ จํานวน  25

เฮลธ์ จํากดั  @3,700 ชดุ (ซือ้ 10 ชดุ แถม

 =925,000 1 ชดุ มลูคา่ 92,500

Halyard/USA. บาท)

(ผิดสเปค)

3.บริษัท ฮอน

เนสท์ เมดิคอล  @3,700

เอเชีย จํากดั  =925,000

Cook Medical/

รวมเป็นเงิน 962,500 USA. รวมเป็นเงิน 925,000

6 เวย์โปรตีน lsolate 825,000 800.00/กระป๋อง สอบราคา 2 2 ราย 2 ราย

กรัม บรรจ ุ550 กรัม 1.บริษัท ดีเค 1.บริษัท ดีเค บริษัท ซิลลคิ วร.180/60

 @1.454 บาท/ เอสเอช (ประ 481.50/กระป๋อง เอสเอช (ประ ฟาร์มา จํากดั 1,125,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว. 17 กค.60

กรัม เทศไทย) จํากดั บรรจ ุ300 กรัม เทศไทย) จํากดั ตามเงื่อนไข และ

แถม 275 กระป๋อง   รายละเอียด

 @1.459 บาท/กรัม 2.บริษัท ซิลลคิ เสนอราคาตํ่าสดุ

  =1,324,125 ฟาร์มา จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

Fresenius 6.25% แถม

เวย์โปรตีน lsolate

2.บริษัท ซิลลคิ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.บริษัท ซิลลคิ 550 กรัม จํานวน

ฟาร์มา จํากดั 750.00/กระป๋อง 100 กระป๋อง โดย

บรรจ ุ550 กรัม ทกุการสัง่ซือ้ 15

 @1.363637 บาท/ กระป๋อง จะแถม

กรัม 1 กระป๋อง

 =1,125,000

Mega 

Lifesciences

รวมเป็นเงิน 1,200,000 รวมเป็นเงิน 1,125,000

7 ชดุกรองเม็ดเลอืดขาว 1,000  @535 สอบราคา 2 1 ราย 1 ราย

ออกจากเกร็ดเลอืด test  =535,000 บริษัท เมดิก้า บริษัท เมดิก้า บริษัท เมดิก้า วร.170/60

แบบ Blood Bank แคร์ จํากดั  @535 แคร์ จํากดั แคร์ จํากดั 535,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว. 30 มิย.60

Site  =535,000 ตามเงื่อนไข และ

Fresenius Kabi รายละเอียด

เยอรมนั เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้  แถม

Hematype  100 ชิน้

มลูคา่  1,070 บาท

รวมเป็นเงิน 535,000 รวมเป็นเงิน 535,000
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 1,100 บาท/ สอบราคา 4  2 ราย  2 ราย

ระยะเวลาเช่า 3 ปี เครื่อง เครื่อง/เดือน 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ช.12/60

 =554,400 จํากดั ซีแอนด์ จํากดั ซีแอนด์ จํากดั ซีแอนด์ ลว.16 สค.60

อาร์ อินฟอร์เม อาร์ อินฟอร์เม อาร์ อินฟอร์

ชัน่ เทคโนโลยี 1,000 บาท/ ชัน่ เทคโนโลยี ชัน้ เทคโนโลยี 504,000 เสนอราคาถกูต้อง

เครื่อง/เดือน ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

 =504,000 2.บริษัท เอมิ. 496,440 รายละเอียด

Dell รุ่น โปร จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

Optiplex ตํ่ากวา่วงเงินขอ

7,450 ดําเนินการเช่า

2.บริษัท เอมิ. 10.45%

โปร จํากดั 1,100 บาท/

เครื่อง/เดือน

 =554,400

Lenovo รุ่น

Ideacentre 

Alo 720-

รวมเป็นเงิน 554,400 24IKB รวมเป็นเงิน 496,440

2.เครื่องเขยา่...

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม  2560

หน่วยงาน   จัดหาครุภณัฑ์  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

2 เครื่องเขยา่แบบปรับ 1 290,640 สอบราคา 2  1 ราย  1 ราย

อณุหภมูิได้  เครื่อง บริษัท กิบไทย บริษัท กิบไทย บริษัท กิบไทย เสนอราคาถกูต้อง รอเงินประจํางวด

จํากดั 240,000 จํากดั จํากดั 240,000 ตามเงื่อนไข และ

WS-600R/ รายละเอียด

WIGGENS/ เสนอราคาตํ่ากวา่

Germany วงเงินจดัซือ้ 17.42%

รวมเป็นเงิน 290,640 รวมเป็นเงิน 240,000

3 อปุกรณ์ระบบโสตพร้อม 2   @151,900 สอบราคา 2  2 ราย  1 ราย

ติดตัง้ ชดุ  =303,800 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ค.168/60

จํากดั พีเน็ต จํากดั พีเน็ต จํากดั พีเน็ต ลว.7 สค.60

แอนด์ ซพัพลาย   @199,600 แอนด์ ซพัพลาย แอนด์ ซพั- เสนอราคาถกูต้อง

 =399,200 พลาย 399,200 ตามเงื่อนไข และ

ลดเหลอื รายละเอียด

2.ห้างหุ้นสว่น 395,000 เสนอราคาสงูกวา่

จํากดั จีโอเซาท์   @218,500 วงเงินจดัซือ้ 30.02%

 =437,000 แตต่ํ่ากวา่ราคาที่

(คณุสมบตัิ สบืทราบ 400,000 

รวมเป็นเงิน 303,800 ไมค่รบ) รวมเป็นเงิน 395,000 บาท

4.ตู้ เย็น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

4 ตู้ เย็นเก็บเวชภณัฑ์ 3   @120,000 สอบราคา 2  2 ราย  1 ราย

(Pharmaceutical ตู้  =360,000 1.บริษัท แอด บริษัท แอด บริษัท แอด ค.170/60

Refrigerator) วานซ์ เน็ตเวิร์ค วานซ์ เน็ตเวิร์ค วานซ์ เน็ต ลว.3 สค.60

คอร์ป จํากดั   @115,000 คอร์ป จํากดั เวิร์คคอร์ป

 =345,000 จํากดั 426,000 เสนอราคาถกูต้อง

ANC ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

396,000 รายละเอียด

2.บริษัท ธเนศ เสนอราคาสงูกวา่

พฒันา จํากดั   @142,000 วงเงินจดัซือ้ 10%

 =426,000 แตต่ํ่ากวา่ราคาที่

PANASONIC สบืทราบ 7.04%

MPR-S313

(ผิดสเปค)

รวมเป็นเงิน 360,000 รวมเป็นเงิน 396,000

5.เช่าเครื่อง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

5 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 50 540 บาท/ สอบราคา 2  2 ราย  2 ราย

ชนิด 2 จอภาพ เครื่อง เครื่อง/เดือน 1.บริษัท วิชชุ 1.บริษัท วิชชุ บริษัท วิชชุ ช.10/60

ระยะเวลาเช่า 3 ปี  =972,000 สนิ มาร์เก็ตติง้ สนิ มาร์เก็ตติง้ สนิ มาร์เก็ต

้

ลว.13 กค.60

จํากดั 480 บาท/ จํากดั จํากดั 864,000 เสนอราคาถกูต้อง

เครื่อง/เดือน ตามเงื่อนไข และ

 =864,000 2.บริษัท เอมิ. รายละเอียด

2.บริษัท เอมิ. โปร จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

โปร จํากดั 590 บาท/ ตํ่ากวา่วงเงินขอ

เครื่อง/เดือน ดําเนินการ 11.11%

รวมเป็นเงิน 972,000  =1,062,000 รวมเป็นเงิน 864,000

6 ระบบวิทยสุือ่สารดิจิ 1 1,000,000 สอบราคา 2 2 ราย 2 ราย

ตอลและระบบแผนที่ ระบบ 1.บริษัท ดบัเบิล 1.บริษัท ดบัเบิล บริษัท ดบัเบิล ค.172/60

ย ูแอนด์ เจ ย ูแอนด์ เจ ย ูแอนด์ เจ ลว.7 สค.60

เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นจิเนียริ่ง

จํากดั 985,470 จํากดั จํากดั 985,470 เสนอราคาถกูต้อง

ICOM ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

2.ห้างหุ้นสว่น 2.ห้างหุ้นสว่น 950,000 รายละเอียด

จํากดั สวุรรณ จํากดั สวุรรณ เสนอราคาตํ่าสดุ

ภมูิ เนทเวิร์ค 998,310 ภมูิ เนทเวิร์ค ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

รวมเป็นเงิน 1,000,000 SEPURA รวมเป็นเงิน 950,000 5%

7.เช่าเครื่อง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

7 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 150 690 บาท/ สอบราคา 3  3 ราย  3 ราย

ระยะเวลาเช่า 3 ปี เครื่อง เครื่อง/เดือน 1.บริษัท แนส 1.บริษัท แนส บริษัท วิชชุ ช.9/60

 =3,726,000 คอมพ์ เอ็ดคู คอมพ์ เอ็ดคู สนิ มาร์เก็ต

้

ลว.13 กค.60

เคท จํากดั 668 บาท/ เคท จํากดั จํากดั 3,229,200 เสนอราคาถกูต้อง

เครื่อง/เดือน ตามเงื่อนไข และ

 =3,607,200 2.บริษัท วิชชุ รายละเอียด

สนิ มาร์เก็ตติง้ เสนอราคาตํ่าสดุ

2.บริษัท วิชชุ จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินขอ

สนิ มาร์เก็ตติง้ ดําเนินการ 13.33%

จํากดั 598 บาท/ 3.บริษัท เอมิ.

เครื่อง/เดือน โปร จํากดั

 =3,229,200

3.บริษัท เอมิ.

โปร จํากดั 670 บาท/

เครื่อง/เดือน

 =3,618,000

รวมเป็นเงิน 3,726,000 รวมเป็นเงิน 3,229,200

8.เครื่องตรวจ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

8 เครื่องตรวจนบัเซลล์ 1 1,500,000 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

กระจกตา เครื่อง บริษัท อาฟต้า บริษัท อาฟต้า บริษัท อาฟต้า รอเงินประจํางวด

เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส แอนด์

ซพัพลาย จํากดั 1,550,000 ซพัพลาย จํากดั ซพัพลาย 

EM-4000/ จํากดั 1,550,000 เสนอราคาถกูต้อง

TOMEY ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

Japan 1,500,000 รายละเอียด

เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้ แถม

1.Ocufilm tip (Ton-

open)  5  กลอ่ง

2.หวัเข็มจีข้นตา

2 ชิน้

รวมเป็นเงิน 1,500,000 รวมเป็นเงิน 1,500,000

9.ชดุโครง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

9 ชดุโครงโลหะสาํหรับ 10 315,000 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ถ่วงแขนและขาผู้ ป่วย ชดุ บริษัท เมสเทรด บริษัท เมสเทรด บริษัท เมส- รอเงินประจํางวด

ดิง้ จํากดั 315,000 ดิง้ จํากดั เทรดดิง้จํากดั 315,000 เสนอราคาถกูต้อง

MES TRADING ตามเงื่อนไข และ

ไทย รายละเอียด

เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้ แถม

1.ดมัเบล นํา้หนกั

1 กิโลกรัม   5  ลกู

2.ดมัเบล นํา้หนกั

5 กิโลกรัม   5  ลกู

3.เลือ่ยตดัเฝือก  1 ชดุ

4.กรรไกรตดัเฝือก

 2 ด้าม มลูคา่รวม

ประมาณ 12,000 บาท

รวมเป็นเงิน 315,000 รวมเป็นเงิน 315,000

10.ชดุเครื่องมือ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

10 ชดุเครื่องมือผา่ตดั 1 956,390 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ศลัยกรรมกระดกูมือ ชดุ บริษัท บางกอก บริษัท บางกอก บริษัท บาง- รอเงินประจํางวด

พร้อมชดุโลหะดามยดึ ยนูิเทรด จํากดั 956,390 ยนูิเทรด จํากดั กอก ยนูิเทรด 956,390 เสนอราคาถกูต้อง

กระดกู SYNTHES จํากดั ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

SWITZERLAND 925,000 รายละเอียด

เสนอราคาตํ่ากวา่

วงเงินจดัซือ้ 3.28%

 แถม  มลูคา่รวม

41,200 บาท

1.Drill Bit 1.1 mm.

 03.114.007  2 ชิน้

2.Drill Bit 1.5 mm.

 310.141   2 ชิน้

3.Termite Forceps

398.950  1 ชิน้

4.Bone Lever 6 mm.

 399.180  1 ชิน้

5.Bone Lever 8 mm.

รวมเป็นเงิน 956,390 รวมเป็นเงิน 925,000  399.190  1 ชิน้

11.จ้างปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

11 จ้างปรับปรุงหนว่ยคลงั 1 สอบราคา 4 3 ราย 3 ราย

เลอืดและเวชศาสตร์ รายการ 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น รอเงินประจํางวด

บริการโลหิต โรงพยา- จํากดั ดบับลวิ จํากดั ดบับลวิ จํากดั อรุณ 

บาลสงขลานครินทร์ แอนด์ เอฟ แอนด์ เอฟ ซีวิล เอ็นจิเนีย 400,000 เสนอราคาถกูต้อง

 -งานสถาปัตยกรรม 325,048.00 เฟอน์นิเจอร์ 281,810.00 เฟอน์นิเจอร์ ตามเงื่อนไข และ

 -งานสขุาภิบาล 29,395.00 26,686.00 รายละเอียด

                              รวม 354,443.00 308,496.00 2.ห้างหุ้นสว่น เสนอราคาตํ่าสดุ

       Factor F=1.3074 108,955.77 94,831.67 จํากดั ฐาปนา ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง

            รวมคา่ก่อสร้าง 463,398.77 403,327.67 เฮาส์ซิ่ง ควอ- 14.89%

   คา่ใช้จ่ายพิเศษตาม ลติี ้

  ข้อกําหนดฯ 6,848.00 5,440.00

                              รวม 470,246.77 408,767.67 3.ห้างหุ้นสว่น

                       คิดเพียง 470,000.00 408,000.00 จํากดั อรุณ 

ซีวิล เอน็จิเนีย

2.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

2.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ฐาปนา

เฮาส์ซิ่ง ควอ-

 -งานสถาปัตยกรรม ลติี ้ 372,190.00

 -งานสขุาภิบาล 29,395.00

                              รวม 401,585.00

       Factor F=1.3074 123,447.23

            รวมคา่ก่อสร้าง 525,032.23

   คา่ใช้จ่ายพิเศษตาม

  ข้อกําหนดฯ 6,848.00

                              รวม 531,880.23

                       คิดเพียง 506,000.00

3.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

3.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั อรุณ 

 -งานสถาปัตยกรรม ซีวิล เอ็นจิเนีย 284,330.00

 -งานสขุาภิบาล 22,290.00

                              รวม 306,620.00

       Factor F=1.3074 94,254.98

            รวมคา่ก่อสร้าง 400,874.98

   คา่ใช้จ่ายพิเศษตาม

  ข้อกําหนดฯ 5,350.00

                              รวม 406,224.98

                       คิดเพียง 400,000.00

รวมเป็นเงิน 470,000 รวมเป็นเงิน 400,000

12 เครื่องวดัอณุหภมูิของ 2 1,700,000 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ร่างกาย (Hypo- เครื่อง บริษัท บีเจซี บริษัท บีเจซี บริษัท บีเจซี 1,700,000 เสนอราคาถกูต้อง รอเงินประจํางวด

Hyperthermia) เฮลท์แคร์ จํากดั 1,700,000 เฮลท์แคร์ จํากดั เฮลท์แคร์ ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

CSZ จํากดั 1,500,000 รายละเอียด

สหรัฐอเมริกา เสนอราคาตํ่ากวา่

วงเงินจดัซือ้ 11.76%

รวมเป็นเงิน 1,700,000 รวมเป็นเงิน 1,500,000

13.จ้างทําโต๊ะ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

13 จ้างทําโต๊ะแพทย์ตรวจ 34 สอบราคา 5 2 ราย 2 ราย

และตู้ลอยแขวนติดผนงั ชดุ 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น จ.28/60

ภายในห้องตรวจ จํากดั อํานวย จํากดั อํานวย จํากดั อํานวย ลว. 12 เมย.60

 -งานสถาบตัยกรรม 2,189,600.00 ภณัฑ์วิศวภณัฑ์ 1,642,200.00 ภณัฑ์วิศวภณัฑ์ ภณัฑ์วิศว

                              รวม 2,189,600.00 1,642,200.00 ภณัฑ์ 2,140,000 เสนอราคาถกูต้อง

       Factor F=1.3033 664,105.68 498,079.26 2.ห้างหุ้นสว่น ตามเงื่อนไข และ

                             รวม 2,853,705.68 2,140,279.26 จํากดั ดบับลวิ รายละเอียด

                     คิดเพียง 2,853,705.00 2,140,000.00 แอนด์ เอฟ เสนอราคาตํ่าสดุ

เฟอร์นิเจอร์ ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง 

2.ห้างหุ้นสว่น 25.01%

จํากดั ดบับลวิ

แอนด์ เอฟ

 -งานสถาบตัยกรรม เฟอร์นิเจอร์ 2,512,600.00

                              รวม 2,512,600.00

       Factor F=1.3033 762,071.58

                             รวม 3,274,671.58

                     คิดเพียง 3,274,000.00

รวมเป็นเงิน 2,853,705 รวมเป็นเงิน 2,140,000

14.เครื่องตดั…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

14 เครื่องตดัปากมดลกู 1 1,100,000 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ด้วยคลืน่วิทยคุวามถี่สงู เครื่อง บริษัท เมดิแคร์ บริษัท เมดิแคร์ บริษัท เมดิ- รอเงินประจํางวด

ระบบ 2 ความถี่ พร้อม (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) แคร์ (ประเทศ

เครื่องดดูควนั จํากดั 1,090,000 จํากดั ไทย) จํากดั 1,090,000 เสนอราคาถกูต้อง

Ellman, A ตามเงื่อนไข และ

Cynosure รายละเอียด

Company/ เสนอราคาตํ่ากวา่

Surgitron วงเงินจดัซือ้ 0.90%

Dual RF120 แถม 1.Foot-Contro-

สหรัฐอเมริกา ller Handpiece  1 pc

2.ไส้กรองเครื่องดดู

ควนั 3 ชิน้

รวมเป็นเงิน 1,100,000 รวมเป็นเงิน 1,090,000

15 ชัน้วางจดัเก็บยา 1 1,936,700 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ชดุ บริษัท เทคนิ- บริษัท เทคนิ- บริษัท เทคนิ- ค.169/60

เคิล ซพัพอร์ท เคิล ซพัพอร์ท เคิล ซพัพอร์ท เสนอราคาถกูต้อง ลว. 11 สค.60

แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส 1,979,500 ตามเงื่อนไข และ

จํากดั 1,979,500 จํากดั จํากดั ลดเหลอื รายละเอียด

Willach/FAMA 1,900,000 เสนอราคาตํ่ากวา่

รวมเป็นเงิน 1,936,700 เยอรมนั รวมเป็นเงิน 1,900,000 วงเงินจดัซือ้ 1.89%

16.รถกระบะเท…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

16 รถกระบะเท 1 552,000 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

คนั บริษัท หาดใหญ่ บริษัท หาดใหญ่ บริษัท หาด รอเงินประจํางวด

สหมอเตอร์ สหมอเตอร์ ใหญ่สหมอ-

จํากดั 552,000 จํากดั เตอร์ จํากดั 552,000 เสนอราคาถกูต้อง

ISUZU ตามเงื่อนไข และ

รายละเอียด

เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้ 

รวมเป็นเงิน 552,000 รวมเป็นเงิน 552,000

17 เครื่องวดัความดนัลกู 2 1,040,000 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ตาแบบอตัโนมตัิชนิด เครื่อง บริษัท อาร์- บริษัท อาร์- บริษัท อาร์- รอเงินประจํางวด

ไมส่มัผสัลกูตา (Non เอ็กซ์ จํากดั 1,040,000 เอ็กซ์ จํากดั เอ็กซ์ จํากดั 1,040,000 เสนอราคาถกูต้อง

Contact Tonometer) NT-530P ตามเงื่อนไข และ

NIDEK รายละเอียด

เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้ 

รวมเป็นเงิน 1,040,000 รวมเป็นเงิน 1,040,000

18 1.อปุกรณ์วดั…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

18 1.อปุกรณ์วดัระดบัความ 1 350,000 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

เจ็บปวด (Pain Algo- ชดุ บริษัท สมาร์ท บริษัท สมาร์ท บริษัท สมาร์ท รอเงินประจํางวด

meter) เมดดิคอลไซ- เมดดิคอลไซ- เมดดิคอลไซ-

เอนซ์ แอนด์ เอนซ์ แอนด์ เอนซ์ แอนด์ 

2.เครื่องกระตุ้นกล้าม 10 660,000 เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี 

เนือ้ด้วยไฟฟ้า ชดุ จํากดั จํากดั จํากดั

รายการที่ 1 348,499 รายการที่ 1-3 รายการที่ 1 348,499 เสนอราคาถกูต้อง

3.Balance Biofeed- 1 465,500 Somedic ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

back ชดุอปุกรณ์ประ- ชดุ สวีเดน 346,000 รายละเอียด

เมินและฝึกการทรงตวั เสนอราคาตํ่ากวา่

รายการที่ 2 660,000 รายการที่ 2 660,000 วงเงินจดัซือ้ 

S109/ไทย รายการที่ 1   1.14%

รายการที่ 3 443,729 รายการที่ 3   5.48%

รายการที่ 3 443,729 ลดเหลอื เพิ่มประกนัจาก 1 ปี

Sensamove 440,000 เป็น 2 ปี และอปุกรณ์

เนเธอร์แลนด์ เพิ่มมลูคา่รวม 

79,000  บาท

รายการที่ 2

เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้ 

รวมเป็นเงิน 1,475,500 รวมเป็นเงิน 1,446,000
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