
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 ชดุเครื่องช่วยการเต้น 150  @99,000 ประกวด 4 2 ราย 2 ราย

ของหวัใจถาวรชนิดกระ ชดุ  =14,850,000 ราคาอิเลก็- 1.บริษัท บอส 1.บริษัท บอส บริษัท เมด วร.58/60

ตุ้นหวัใจสองห้องตอ่ ทรอนิกส์ ตนั ไซเอนทิฟิค ตนั ไซเอนทิฟิค โทรนิค (ประ ลว. 10 กพ.60

เนื่องกนั ปรับอตัราการ (e-bidding) (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) เทศไทย) จํากดั 11,400,000 เสนอราคาถกูต้อง

เต้นอตัโนมตัิและ Price Pre- จํากดั  @94,800 จํากดั ตามเงื่อนไข และ

สามารถผา่นเครื่อง formance  =14,220,000 รายละเอียด

MRI  ได้ พร้อมสาย ราคา   40% Boston 2.บริษัท เมด มีคะแนนประเมินคา่

กระตุ้นหวัใจ Dual คณุภาพ60% Scientific โทรนิค (ประ ประสทิธิภาพตอ่

Chamber Pacema- Ireland เทศไทย) จํากดั ราคาเทา่กบั 97.23

 ker DDDR   with  คะแนน  และราคา

 MRI compatible 2.บริษัท เมด ที่เสนอตํ่ากวา่วงเงิน

 with 2 leads โทรนิค (ประ จดัซือ้  23.23%

เทศไทย) จํากดั  @76,000

 =11,400,000

Medtronic

Singapore

รวมเป็นเงิน 14,850,000 รวมเป็นเงิน 11,400,000

2.Bowie...

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 Bowie Dick Test 2,424  @178.01 สอบราคา 7  7 ราย ยกเลกิการสอบ

Packs ชิน้  =431,496.24 1.บริษัท ไอ ราคาเนื่องจากผู้

บอดี ้บาลานซ์ เสนอราคาไมม่ี

เมดดิเทค จํากดั  @150.00 ผู้ผา่นการคดัเลอืก

 =363,600 ขออนมุตัิยกเลกิ

NOVAMED เพื่อแก้ไขสเปค

(คณุสมบตัิ และดําเนินการ

ไมค่รบ) สอบราคาใหม่

2.บริษัท ดีเค

เอสเอช (ประ

เทศไทย) จํากดั  @176.55

 =427,957.20

 3M

(คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

3.บริษัท เทอรา...
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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.บริษัท เทอรา

จีนี (ประเทศ  @150.00

ไทย) จํากดั  =363,600.00

TERRAGENE

(คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

4.บริษัท ทริม

เมอร์ จํากดั  @150.00

 =363,600.00

PMS

Steripack

(คณุสมบตัิ

5.บริษัท บลู ไมค่รบ)

สกาย ไบโอ

เทค จํากดั  @140.00

 =339,360.00

YIPAK

(คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

6.ห้างหุ้นสว่น...
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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

6.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ดี เอช ซี

เทรดดิง้  @140.00

 =339,360.00

DHC

(คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

7.บริษัท โอ

เร็กซ์ เทรดดิง้

จํากดั  @155.15

 =376,083.60

VISTO

BUENO

(ผิดเงื่อนไข)

รวมเป็นเงิน 431,496.24

3.ผ้าก๊อซ...
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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 ผ้าก๊อซชนิดม้วน หน้า 360  @840.00 สอบราคา 1  1 ราย ยกเลกิการสอบ

กว้าง 36 นิว้ ม้วน  =302,400 บริษัท ไทยก๊อส ราคา เนื่องจากไมม่ี

 (100 หลา) จํากดั  @820.00 ผู้ผา่นการคดัเลอืก

 =295,200 ขออนมุตัิยกเลกิ

ThaiGauze เพื่อแก้ไขสเปค

(Medigauz และดําเนินการ

Absorbent จดัซือ้โดยวิธีตกลง

Gauze) ราคา

(ผิดสเปค)

รวมเป็นเงิน 302,400.00

4 1.ชดุนํา้ยาตรวจหา 3,000  @887.00 ประกวด 6 2 ราย 2 ราย

ปริมาณ HIV RNA test  =2,661,000 ราคาอิเลก็- 1.บริษัท ดีเค 1.บริษัท ดีเค บริษัท ดีเค ว.63/60

ทรอนิกส์ เอสเอซ (ประ เอสเอซ (ประ เอสเอซ (ประ ลว. 10 มีค.60

2.ชดุนํา้ยาตรวจหา 1,000  @1,250.58 (e-bidding) เทศไทย) จํากดั เทศไทย) จํากดั เทศไทย)จํากดั

ปริมาณ HCV RNA test  =1,250,580 Price Pre- รายการที่ 1  @883.29 รายการที่ 1-3 รายการที่ 1 2,649,870 เสนอราคาถกูต้อง

formance  =2,649,870 ตามเงื่อนไข และ

3.ชดุนํา้ยาตรวจหา 4,000  @987.00 เกณฑ์ราคา 2.บริษัท คิวไบ รายการที่ 2 1,246,550 รายละเอียด

ปริมาณ HBV RNA test  =3,948,000 รายการที่ 2  @1,246.55 โอซายน์ จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

 =1,246,550 รายการที่ 1-3

รายการที่ 3...
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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 3  @984.40 รายการที่ 3 3,937,600 ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

 =3,937,600 รายการที่ 1 0.41%

Roche รายการที่ 2 0.32%

รายการที่ 3 0.26%

2.บริษัท คิวไบ แถม

โอซายน์ จํากดั 1.ชดุนํา้ยาตรวจหา

รายการที่ 1  @887.00 ปริมาณ HBV RNA

 =2,661,000  72 test  มลูคา่

 70,876.80 บาท

รายการที่ 2  @1,250.00 2.ชดุนํา้ยาตรวจหา

 =1,250,000 ปริมาณ HCV RNA

 72 test  มลูคา่

รายการที่ 3  @985.00  89,751.60 บาท

 =3,940,000

Abbott

รวมเป็นเงิน 7,859,580 รวมเป็นเงิน 7,834,005

5.Hydrocolloid...
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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

5 Hydrocolloid Dress- 6,000  @62.06 สอบราคา 2  2 ราย  2 ราย

ing ขนาด 4" x 4" แผน่  =372,360 1.บริษัท วิล- 1.บริษัท วิล- บริษัท ดีเค ว.55/60

แฮล์ม ฟาร์มา แฮล์ม ฟาร์มา เอสเอซ (ประ ลว. 10 กพ.60

ซูติคอล จํากดั  @98.44 ซูติคอล จํากดั เทศไทย)

 =590,640  จํากดั 359,520 เสนอราคาถกูต้อง

Cutinova Hydro 2.บริษัท ดีเค ตามเงื่อนไข และ

เอสเอซ (ประ รายละเอียด

2.บริษัท ดีเค เทศไทย) จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

เอสเอซ (ประ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

เทศไทย) จํากดั  @59.92 3.45%

 =359,520

Convatec

(DuoDerm CGF)

รวมเป็นเงิน 372,360 รวมเป็นเงิน 359,520

6 1.เฝือกไฟเบอร์...
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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

6 1.เฝือกไฟเบอร์กลาส 600  @360.16 สอบราคา 3 3 ราย 1 ราย

ขนาด 3" x 4 หลา ม้วน  =216,096 1.บริษัท ดีเค บริษัท ดีเค บริษัท ดีเค วร.76/60

เอสเอซ (ประ เอสเอซ (ประ เอสเอซ (ประ ลว. 20 มีค.60

2.เฝือกไฟเบอร์กลาส 300  @450.15 เทศไทย) จํากดั เทศไทย) จํากดั เทศไทย)จํากดั

ขนาด 4" x 4 หลา ม้วน  =135,045 รายการที่ 1  @360.162 รายการที่ 1-4 รายการที่ 1 216,097.20 เสนอราคาถกูต้อง

 =216,097.20 ตามเงื่อนไข และ

3.เฝือกไฟเบอร์กลาส 100  @572.02 รายการที่ 2 135,044.70 รายละเอียด

ขนาด 5" x 4 หลา ม้วน  =57,202 รายการที่ 2  @450.149 เสนอราคาเทา่กบั

 =135,044.70 รายการที่ 3 57,202.20 วงเงินจดัซือ้ แถม

4.เฝือกไฟเบอร์กลาส 200  @270.07 ขนาดละ 20 ม้วน

ขนาด 2" x 4 หลา ม้วน  =54,014 รายการที่ 3  @572,022 รายการที่ 4 54,013.60 มลูคา่รวม

 =57,202.20 33,048.04 บาท

รายการที่ 4  @270.068

 =54,013.60

3M

 (Scotchcast)

2.บริษัท เมดิก้า...
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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 เมดิก้า

แคร์ จํากดั

รายการที่ 1  @255.74

 =153,444

รายการที่ 2  @307.09

 =92,127

รายการที่ 3  @358.45

 =35,845

รายการที่ 4  @204.39

 =40,878

Neal Cast

 (Neal Cast 

Polyester)

(ไมผ่า่นการ

ประเมิน)

3.บริษัท โมเดิร์น...
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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.บริษัท โม-

เดิร์น แบรนด์ส

จํากดั

รายการที่ 1  @160.00

 =96,000

รายการที่ 2  @195.00

 =58,500

รายการที่ 3  @235.00

 =23,500

รายการที่ 4  @120.00

 =24,000

POP

 (POPLite)

(ไมผ่า่นการ

ประเมิน)

รวมเป็นเงิน 462,357 รวมเป็นเงิน 462,357.70

1.ซองซิปใส.่..
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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

7 1.ซองซิปใสย่าแบบใส 800,000  @0.16 สอบราคา 5  4 ราย ยกเลกิการสอบ

ขนาด 8 x 12 ซม. ใบ  =128,000 1.บริษัท โคโล ราคา เนื่องจากผู้

ซาย จํากดั ราคา ไมม่ีผู้ผา่น

2.ซองซิปใสย่าแบบใส 800,000  @0.27 รายการที่ 1  @0.14 เสนอการคดัเลอืก 

ขนาด 11 x 18.5 ซม. ใบ  =216,000  =112,000 ขออนมุตัิยกเลกิ

เพื่อแก้ไขสเปค

รายการที่ 2  @0.26 และดําเนินการ

 =208,000 สอบราคาใหม่

2.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ลาภ

ทกัษิณอินเตอร์

แพค

รายการที่ 1  @0.13

 =104,000

รายการที่ 2  @0.24

 =192,000

3.ห้างหุ้นสว่น...
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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.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั จกัรวาล

มาร์เก็ตติง้

รายการที่ 1  @0.15

 =120,000

รายการที่ 2  @0.28

 =224,000

4.บริษัท ซีทีไอ

โลจิสติกส์

(หาดใหญ่)

จํากดั

รายการที่ 1  @0.1498

 =119,840

รวมเป็นเงิน 344,000

8.ชดุวดัปริมาตร...
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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

8 ชดุวดัปริมาตรปัสสาวะ 7,200  @267.50 สอบราคา 1 1 ราย ยกเลกิการสอบ

แบบระบบปิด ชดุ  =1,926,000 บริษัท ดีเค ราคา เนื่องจากผู้

เอสเอซ (ประ เสนอราคา ไมผ่า่น

เทศไทย) จํากดั  @267.50 การคดัเลอืก 

 =1,926,000 ขออนมุตัิยกเลกิ

Terumo (Hos- เพื่อปรับปรุง TOR

pitech/Malaysia) และดําเนินการ

รวมเป็นเงิน 1,926,000 (ผิดสเปค) สอบราคาใหม่

9 Blood Tubing Line 8,400  @70 สอบราคา 2 2 ราย ยกเลกิการสอบ

(สายนําเลอืดสาํหรับ ชดุ  =588,,000 1.บริษัท ซี วี พี ราคา เนื่องจากคณุ-

ฟอกเลอืดด้วยเครื่อง เมดิคอล เทคโน  @68.50 ลกัษณะเฉพาะ

ไตเทียม) โลยี จํากดั  =575,400 ในสเปคไมค่รอบ

Spring คลมุตามวตัถปุระ-

(Code:B03) สงค์การใช้งาน

2.บริษัท เมดิ- ขออนมุตัิยกเลกิ

ทอป จํากดั  @75.00 เพื่อแก้ไข TOR

 =630,000 และดําเนินการ

Meditop สอบราคาใหม่

รวมเป็นเงิน 588,000 (MDT-BL-005)

10 1.สาํลรีอง....
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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

10 1.สาํลรีองเฝือกชนิด 2,592  @25.00 สอบราคา 4 4 ราย 1 ราย

ฝ้ายล้วน ขนาด 3" ม้วน  =64,800 1.บริษัท ฟาโว บริษัท ฟาโว บริษัท ฟาโว เสนอราคาถกูต้อง วร.77/60

ริกา จํากดั ริกา จํากดั ริกา จํากดั ตามเงื่อนไข และ ลว. 23 มีค.60

2.สาํลรีองเฝือกชนิด 4,320  @33.33 รายการที่ 1  @24.61 รายการที่ 1-4 รายการที่ 1 63,789.12 รายละเอียด

ฝ้ายล้วน ขนาด 4" ม้วน  =143,985.60  =63,789.12 เสนอราคาตํ่ากวา่

รายการที่ 2 143,294.40 วงเงินจดัซือ้

3.สาํลรีองเฝือกชนิด 2,016  @50.00 รายการที่ 2  @33.17 รายการที่ 1 1.56%

ฝ้ายล้วน ขนาด 6" ม้วน  =100,800  =143,294.40 รายการที่ 3 99,227.52 รายการที่ 2 0.48%

รายการที่ 3 1.56%

4.สาํลรีองเฝือกชนิด 864  @19.17 รายการที่ 3  @49.22 รายการที่ 4 16,178.40 รายการที่ 4 2.32%

ฝ้ายล้วน ขนาด 2" ม้วน  =16,562.88  =99,227.52 แถมรายการที่ 1-2

ขนาดละ 36 ม้วน

รายการที่ 4  @18.725 รายการที่ 3 18 ม้วน

 =16,178.40 รายการที่ 4 72 ม้วน

Covidien มลูคา่รวม 4,314.24

(Webril) บาท

2.บริษัท ไบโอ...
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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 ไบโอ

คอททอนจํากดั

รายการที่ 1  @19.45

 =50,414.40

รายการที่ 2  @28.45

 =122,904

รายการที่ 3  @42.45

 =85,579.20

รายการที่ 4  @16.80

 =14,515.20

Lintech

3.บริษัท โอเร็กซ์

เทรดดิง้ จํากดั

รายการที่ 1  @24.61

 =63,789.12

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  @31.03

 =134,049.60

รายการที่ 3  @46.01

 =92,756.16

รายการที่ 4  @17.12

 =14,791.68

White Lotus

4.บริษัท ดีเค

แอสเอช (ประ

เทศไทย) จํากดั

รายการที่ 1  @22.47

 =58,242.24

รายการที่ 2  @29.96

 =129,427.20

รายการที่ 3...
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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 3  @44.94

 =90,599.04

รายการที่ 4  @18.19

 =15,716.16

BSN Medical

รวมเป็นเงิน 326,148.48 (Specialist 100) รวมเป็นเงิน 322,489.44

11 1.ECG Electrode 124,800  @6.634 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ผู้ใหญ่ อนั  =827,923.20 บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส เสนอราคาถกูต้อง วร.65/60

เอช (ประเทศ เอช (ประเทศ เอช (ประเทศ ตามเงื่อนไข และ ลว. 6 มีค.60

1.ECG Electrode 14,400  @21.40 ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั รายละเอียด

เด็ก อนั  =308,160 รายการที่ 1  @6.634 รายการที่ 1-2 รายการที่ 1 827,923.20 เสนอราคาเทา่กบั

 =827,923.20 วงเงินจดัซือ้ แถม

Red Dot รายการที่ 2 308,160.00 1.Red Dot รุ่น 2570

 รุ่น 2560  8,000 อนั มลูคา่

รายการที่ 2  @21.40 53,072 บาท

 =308,160 2.รายการที่ 2 

Red Dot 1,440 อนั

 รุ่น 2268-3 มลูคา่ 30,816 บาท

รวมเป็นเงิน 1,136,083.20 3M รวมเป็นเงิน 1,136,083.20

12.กระบอกฉีดยา...
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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

12 กระบอกฉีดยา 144,000  @2.033 สอบราคา 2 2 ราย 1 ราย

Disposable Tuber ชดุ  =292,752 1.บริษัท ดีเค บริษัท ดีเค บริษัท ดีเค ว.59/60

1 cc. 100U เอสเอช (ประ เอสเอช (ประ เอสเอช (ประ ลว. 24 กพ.60

เทศไทย) จํากดั  @2.03 เทศไทย) จํากดั เทศไทย)จํากดั 292,320 เสนอราคาถกูต้อง

 =292,320 ตามเงื่อนไข และ

Terumo รายละเอียด

เสนอราคาตํ่ากวา่

2.บริษัท ซิลลคิ วงเงินจดัซือ้ แถม

ฟาร์มา จํากดั  (ผิดเงื่อนไข) 1,800 ชดุ มลูคา่

3,654  บาท

รวมเป็นเงิน 292,752 รวมเป็นเงิน 292,320

13 1.เข็ม Disposable 150,000  @0.4601 สอบราคา 1 ยกเลกิการสอบ

No.26 x 1/2" อนั  =69,015.00 ราคาเนื่องจากไมม่ี

ผู้มายื่นซองสอบ

2.เข็ม Disposable 280,000  @0.5029 ราคา ขออนมุตัิ

No.20 x 1" อนั  =140,812.00 ยกเลกิดําเนินการ

จดัซือ้โดยวิธีพิเศษ

3.เข็ม Disposable 240,000  @0.4601

No.21 x 1" อนั  =110,424.00

4.เข็ม...

 - 18 -



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.เข็ม Disposable 30,000  @0.4601

No.22 x 1" อนั  =13,803.00

5.เข็ม Disposable 700,000  @0.4601

No.23 x 1" อนั  =322,070.00

6.เข็ม Disposable 1,200,000  @0.5029

No.18 x 1 1/2" อนั  =603,480.00

7.เข็ม Disposable 40,000  @0.4601

No.22 x 1 1/2" อนั  =18,404.00

รวมเป็นเงิน 1,278,008

14.Latex…
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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

14 Latex Surgical Tube 84,000  @10.12 สอบราคา 1 1 ราย ยกเลกิสอบราคา

No.204 ฟตุ  =850,080 บริษัท บีเวอร์ เนื่องจากผู้ เสนอ

เมดิคอล อินดสั ราคาไมผ่า่น

ตรี ้จํากดั  @10.12 การคดัเลอืก 

 =850,080 ขออนมุตัิยกเลกิ

(ผิดสเปค) และดําเนินการ

B.M.I. (Later สอบราคาใหม่

รวมเป็นเงิน 850,080 Tubing)

15 1.Suction Catheter 15,000  @2.23 สอบราคา 2 2 ราย 2 ราย

Sterile No.10 ชนิด 3 รู เส้น  =33,450 1.บริษัท บีเวอร์ 1.บริษัท บีเวอร์ 1.บริษัท บีเวอร์ วร.62/60

เมดิคอล อินดสั เมดิคอล อินดสั เมดิคอล อิน ลว. 27 กพ.60

2.Suction Catheter 240,000  @2.23 ตรี ้จํากดั ตรี ้จํากดั ดสัตรี ้จํากดั

Sterile No.12 ชนิด 3 รู เส้น  =535,200 รายการที่ 1  @2.29 รายการที่ 1-4 รายการที่ 1 34,350 เสนอราคาถกูต้อง

 =34,350 ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

3.Suction Catheter 80,000  @2.23 2.บริษัท พี.พี. 33,450 รายละเอียด

Sterile No.14 ชนิด 3 รู เส้น  =178,400 รายการที่ 2  @2.29 เอส.ฮอลพิทอล เสนอราคาเทา่กบั

 =549,600 ซพัพลาย จํากดั รายการที่ 2 549,600 วงเงินจดัซือ้

4.Suction Catheter 8,000  @2.23 รายการที่ 1-4 ลดเหลอื

Sterile No.16 ชนิด 3 รู เส้น  =17,840 535,200

รายการที่ 3…
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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 3  @2.29 รายการที่ 3 183,200

 =183,200 ลดเหลอื

รายการที่ 4  @2.29 178,400

 =18,320

2.บริษัท พี.พี. B.M.I. รายการที่ 4 18,320

เอส.ฮอลพิทอล ลดเหลอื

ซพัพลาย จํากดั 17,840

รายการที่ 1  @2.45

 =36,750

รายการที่ 2  @2.45

 =588,000

รายการที่ 3  @2.45

 =196,000

รายการที่ 4  @2.45

 =19,600

รวมเป็นเงิน 764,890 S$B รวมเป็นเงิน 764,890

16.Sterigate…
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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

16 Sterigate Steam 960  @1,765.50 สอบราคา 1  1 ราย ยกเลกิสอบราคา

integrator ซอง  =1,694,880 บริษัท ดีเค เนื่องจากมีผู้ เสนอ

เอสเอช (ประ ราคารายเดียว

เทศไทย) จํากดั  @1,765.50 ขออนมุตัิยกเลกิ

 =1,694,880 โดยปรับปรุง TOR

3M (Comply เพื่อเปิดโอกาส

SteriGate ให้มีการแขง่ขนั

Steam และดําเนินการ

Chemical สอบราคาใหม่

Integrators)

รวมเป็นเงิน 1,694,880

17.Multi …
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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

17 Multi Lumen Catheter 1,980  @744.72 สอบราคา 2  2 ราย  2 ราย

length 20 ซม. ชดุ  1.บริษัท ไพรม์ 1.บริษัท ไพรม์ บริษัท ไพรม์

เมดิคอล จํากดั  @759.70 เมดิคอล จํากดั เมดิคอล จํากดั 1,504,206 เสนอราคาถกูต้อง ว.64/60

 =1,504,206 ตามเงื่อนไข และ ลว. 6 มีค.60

Arrow รุ่น CV- 2.บริษัท ไอดี รายละเอียด

15703 เอส เมดิคอล เสนอราคาตํ่าสดุ

ซิสเต็มส์ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

2.บริษัท ไอดี (ประเทศไทย) 2.01% แถม

เอส เมดิคอล จํากดั  5 ชดุ   มลูคา่

ซิสเต็มส์ 3,798.50 บาท

(ประเทศไทย)

จํากดั  @770.00

 =1,524,600

BioMetrix รุ่น

HJ-7021

รวมเป็นเงิน 1,474,545.60 รวมเป็นเงิน 1,504,206

18.กระดาษ...

 - 23 -



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

18 กระดาษถ่ายเอกสาร 7,400  @72.00 สอบราคา 6  6 ราย  4 ราย

 70 แกรม สขีาว A4 รีม  =532,800 1.บริษัท เปเปอร์ 1.บริษัท เปเปอร์ บริษัท เปเปอร์ วร.61/60

สยาม ซิตี ้จํากดั  @68.99 สยาม ซิตี ้จํากดั สยาม ซิตี ้ ลว. 28  กพ.60

 =510,526 จํากดั 510,526 เสนอราคาถกูต้อง

Copy Plus 2.บริษัท ไวซ์ ตามเงื่อนไข และ

ปริน้แอนด์ซพั รายละเอียด

2.บริษัท ไวซ์ พลาย จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

ปริน้แอนด์ซพั ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

พลาย จํากดั  @74.90 4.บริษัท สยาม 4.18%

 =554,260 นครินทร์ จํากดั

Everyday

Paper 4.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ก้วงฮวด

3.บริษัท ที มาร์เก็ตติง้

แอนด์ เค คลนี

นิ่ง จํากดั  @74.00

 =547,600

Gold Leaf

(ผิดเงื่อนไข)

4.บริษัท ยโูร...
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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.บริษัท ยโูร

เปีย้น เทรดดิง้

จํากดั  @81.00

 =599,400

Paper Rich

(ผิดเงื่อนไข)

5.บริษัท สยาม

นครินทร์ จํากดั  @71.25

 =527,250

Delight

6.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ก้วงฮวด

มาร์เก็ตติง้  @71.45

 =528,730

Delight

รวมเป็นเงิน 532,800 รวมเป็นเงิน 510,526

19.แผน่เทอร์...
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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

19 แผน่เทอร์โมพลาสติก 30  @6,780 สอบราคา 2 2 ราย 2 ราย

(Thermoplastic) แผน่  =203,400 1.บริษัท ออตโต 1.บริษัท ออตโต ห้างหุ้นสว่น วร.81/60

บ๊อก เชาท์ อีสต์ บ๊อก เชาท์ อีสต์ จํากดั ไลโพลด์ ลว. 24 มีค.60

เอเชีย จํากดั  @6,780 เอเชีย จํากดั แคร์ 197,370 เสนอราคาถกูต้อง

 =203,400 ตามเงื่อนไข และ

Orfit 2.ห้างหุ้นสว่น รายละเอียด

จํากดั ไลโพลด์ เสนอราคาตํ่าสดุ

2.ห้างหุ้นสว่น แคร์ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

จํากดั ไลโพลด์ 2.96%

แคร์  @6,579

 =197,370

Klarity

รวมเป็นเงิน 203,400 รวมเป็นเงิน 197,370

20 1.ซองซิปใส.่..
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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

20 1.ซองซิปใสย่าแบบใส 800,000  @0.16 สอบราคา 2  2 ราย  2 ราย

ขนาด 8 x 12 ซม. ใบ  =128,000 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น บริษัท ซีทีไอ วร.67/60

จํากดั จกัรวาล จํากดั จกัรวาล โลจิสติกส์ ลว. 14 มีค.60

2.ซองซิปใสย่าแบบใส 800,000  @0.27 มาร์เก็ตติง้ มาร์เก็ตติง้ (หาดใหญ่)

ขนาด 11 x 18.5 ซม. ใบ  =216,000 รายการที่ 1  @0.14 รายการที่ 2 จํากดั วร.68/60

 =112,000 รายการที่ 1 112,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว. 9 มีค.60

(ผิดสเปค) 2.บริษัท ซีทีไอ ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

โลจิสติกส์ 104,000 รายละเอียด

รายการที่ 2  @0.26 (หาดใหญ่)จํากดั เสนอราคาตํ่ากวา่

 =208,000 รายการที่ 1 ห้างหุ้นสว่น วงเงินจดัซือ้ 

จํากดั จกัรวาล รายการที่  1 18.75%

2.บริษัท ซีทีไอ มาร์เก็ตติง้ รายการที่ 2  3.70%

โลจิสติกส์ รายการที่ 2 208,000

(หาดใหญ่)

 จํากดั

รายการที่ 1  @0.14

รวมเป็นเงิน 344,000  =112,000 รวมเป็นเงิน 312,000

21.เครื่องช่วยฟัง...
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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

21 เครื่องช่วยฟังแบบทดั 170  @11,300 สอบราคา 5 4 ราย 3 ราย

หลงัใบห ูระบบดิจิตอล เครื่อง  =1,921,000 1.บริษัท สยาม 1.บริษัท มารุ่ง 1.บริษัท ซาวด์ วร.65/60

ใช้คอมพิวเตอร์ปรับ เฮียร์ริ่ง จํากดั  @10,400 โรจน์ จํากดั ฟอร์ย ูจํากดั 980,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว.20 มีค.60

สาํหรับสญูเสยีการได้  =1,768,000 (100 เครื่อง) ตามเงื่อนไข และ

ยินระดบัปานกลาง Unitron 2.บริษัท เอียร์ 2.บริษัท มารุ่ง รายละเอียด วร.66/60

รุ่น Shine REV โทน (ประเทศ โรจน์ จํากดั 735,000 เสนอราคาตํ่ากวา่ ลว.10 มีค.60

4 HPMแคนาดา ไทย) จํากดั (70 เครื่อง) วงเงินจดัซือ้ 

(ผิดสเปค) ผู้ขายรายที่ 1 13%

3.บริษัท ซาวด์ ผู้ขายรายที่ 2 6.19%

2.บริษัท มารุ่ง ฟอร์ย ูจํากดั

โรจน์ จํากดั  @10,600

 =1,802,000

Rexton รุ่น Joy6

 2
c
p /เยอรมนี

3.บริษัท เอียร์...
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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.บริษัท เอียร์

โทน (ประเทศ

ไทย) จํากดั  @11,279

 =1,917,430

Belton รุ่น Ally

เยอรมนั

4.บริษัท ซาวด์

ฟอร์ย ูจํากดั  @9,829

 =1,670,930

Interton

รุ่น Shere

เดนมาร์ก

รวมเป็นเงิน 1,921,000 รวมเป็นเงิน 1,715,000

1.ตวัเย็บ...
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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

22 1.ตวัเย็บผิวหนงัแบบ 240  @1,333.33 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ธรรมดาไส้ 35R กลอ่ง  =319,999.20 บริษัท เครื่องมือ บริษัท เครื่องมือ บริษัท เครื่อง วร.63/60

แพทย์ (ประ- แพทย์ (ประ- มือแพทย์ ลว.27 กพ.60

2.ตวัเย็บผิวหนงัแบบ 240  @1,333.33 เทศไทย) จํากดั เทศไทย) จํากดั (ประเทศไทย)

ไส้กว้าง 35W กลอ่ง  =319,999.20 รายการที่ 1  @1,032 รายการที่ 1-2  จํากดั

 =247,680 รายการที่ 1 247,680 เสนอราคาถกูต้อง

ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2  @1,032 รายการที่ 2 247,680 รายละเอียด

 =247,680 เสนอราคาตํ่ากวา่

Weck/USA. วงเงินจดัซือ้ 22.60%

รวมเป็นเงิน 639,998.40 รวมเป็นเงิน 495,360

23 Drape ปิดแผลผา่ตดั 6,360  @74.37 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย เสนอราคาถกูต้อง

(Steri-Drape) ขนาด แผน่  =472,993.20 บริษัท วิลแฮล์ม บริษัท วิลแฮล์ม บริษัทวิลแฮล์ม ตามเงื่อนไข และ วร.69/60

15 ซม. X 28 ซม. ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล รายละเอียด ลว.10  มีค.60

จํากดั  @74.365 จํากดั จํากดั 472,961.40 เสนอราคาเทา่กบั

 =472,961.40 วงเงินจดัซือ้  แถม

Smith$Nephew  400 แผน่ มลูคา่

(OpSite)  29,746 บาท

รวมเป็นเงิน 472,993.20 รวมเป็นเงิน 472,961.40

24 1.Drape...
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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

24 1.Drape ปแูผลก่อนผา่ 2,400  @234.865 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ตดัชนิดมีตวัยาฆา่เชือ้ แผน่  =563,676 บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส วร.66/60

ขนาด 35 ซม. X 35 ซม. (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ลว.6  มีค.60

จํากดั จํากดั จํากดั

2.Drape ปแูผลก่อนผา่ 2,640  @311.584 รายการที่ 1  @234.865 รายการที่ 1-2 รายการที่ 1 563,676.00 เสนอราคาถกูต้อง

ตดัชนิดมีตวัยาฆา่เชือ้ แผน่  =822,581.76  =563,676 ตามเงื่อนไข และ

ขนาด 60 ซม. X 45 ซม. รายการที่ 2 822,581.76 รายละเอียด

รายการที่ 2  @311.584 เสนอราคาเทา่กบั

 =822,581.76 วงเงินจดัซือ้  แถม

3M (IOBAN) ขนาดละ 100 แผน่

 มลูคา่รวม

54,644.90  บาท

รวมเป็นเงิน 1,386,257.76 รวมเป็นเงิน 1,386,257.76

25 จกุยาง...
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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

25 จกุยางสาํหรับฉีดยา 156,000  @3.745 สอบราคา 2 2 ราย ยกเลกิสอบราคา

(Injection Plug) อนั  =584,220 1บริษัท ดีเคเอส เนื่องจากไมม่ีผู้ผา่น

(ประเทศไทย) การคดัเลอืก

จํากดั  @3.745 ขออนมุตัิยกเลกิ

 =584,220 โดยปรับปรุง TOR

Terumo เพื่อให้ครอบคลมุ

(In Stopper) และตรงตามวตัถุ

(ผิดสเปค) ประสงค์การใช้งาน

2 บริษัท ย ูพี

เมดิคอล ซอล-

เตอร์ จํากดั  @3.60

 =561,600

JIANGXL

(Heparin Cap)

(ผิดสเปค)

รวมเป็นเงิน 584,220

26 ชดุกรอง...
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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

26 ชดุกรองเม็ดเลอืดขาว 3,500  @481.50 สอบราคา 2 2 ราย 2 ราย

ออกจากเม็ดเลอืดแดง set  =1,685,250 1.บริษัท เมดิก้า 1.บริษัท เมดิก้า บริษัท เมดิก้า วร.83/60

แบบ Blood Bank Site แคร์ จํากดั  @394.83 แคร์ จํากดั แคร์ จํากดั 1,381,905 เสนอราคาถกูต้อง ลว.30 มีค.60

 =1,381,905 ตามเงื่อนไข และ

Fresenius 2.บริษัท วีนสั รายละเอียด

Kabi/เยอรมนั โลจิสติกส์ เสนอราคาตํ่าสดุ

จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้  

2.บริษัท วีนสั 18.00%

โลจิสติกส์

จํากดั  @455.00

 =1,592,500

Haemonetics

USA.

รวมเป็นเงิน 1,685,250 รวมเป็นเงิน 1,381,905

27 1.ชดุพน่ยา...
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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

27 1.ชดุพน่ยา with 1,000  @640 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

 mouth piece ชดุ  =640,000 ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น วร.78/60

จํากดั หาญอิน จํากดั หาญอิน จํากดั หาญอิน ลว.29 มีค.60

2.ชดุพน่ยา with mask 120  @1,000 เตอร์เนชัน่แนล เตอร์เนชัน่แนล เตอร์เนชัน่แนล

ชดุ  =120,000 ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล

รายการที่ 1  @640.00 รายการที่ 1-2 รายการที่ 1 640,000 เสนอราคาถกูต้อง

 =640,000 ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2 120,000 รายละเอียด

รายการที่ 2  @1,000.00 เสนอราคาเทา่กบั

 =120,000 วงเงินจดัซือ้   แถม

Smiths Medical  รายการละ 10 ชดุ

มลูคา่รวม  16,400

รวมเป็นเงิน 760,000 รวมเป็นเงิน 760,000 บาท

28 1.ถงุพลาสติก...
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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

28 1.ถงุพลาสติกสดีํา 12,000  @32.00 สอบราคา 3  3 ราย  2 ราย

ขนาด 26" x 26" กก.  =384,000 1.บริษัท ชยั- 1.บริษัท ชยั- บริษัท แบลค็ วร.79/60

กานต์ พลาสติก กานต์ พลาสติก แบค แพค รีไซ ลว.24 มีค.60

2.ถงุพลาสติกใสข่ยะ 3,000  @42.16 จํากดั จํากดั เคิล จํากดั

ติดเชือ้ สแีดง กก.  =126,480 รายการที่ 1  @31.99 รายการที่ 2 รายการที่ 1 372,000 เสนอราคาถกูต้อง

 ขนาด 26" x 26"  =383,880 ตามเงื่อนไข และ

3,200  @32.25 (ผิดสเปค) 2.บริษัท แบลค็ รายการที่ 2 121,500 รายละเอียด

3.ถงุพลาสติกสดีํา กก.  =103,200 แบค แพค รีไซ รายการที่ 1

ขนาด 36" x 45" รายการที่ 2  @41.62 เคิล จํากดั เสนอราคาตํ่ากวา่

 =124,860 รายการที่ 1,2 วงเงินจดัซือ้  3.12%

รายการที่ 3  @31.99 รายการที่ 2

 =102,368 เสนอราคาตํ่าสดุ

(ผิดสเปค) ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้  

3.94%

2.บริษัท แบลค็...
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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 แบลค็ รายการที่ 3

แบค แพค รีไซ ยกเลกิการสอบ

เคิล จํากดั ราคา เนื่องจาก

รายการที่ 1  @31.00 ผู้ เสนอราคาไมผ่า่น

 =372,000 การคดัเลอืก

ขออนมุตัิยกเลกิ

รายการที่ 2  @40.50 และดําเนินการจดั

 =121,500 ซือ้โดยวิธีตกลง

ราคา

รายการที่ 3  @31.75

 =101,600

(ผิดสเปค)

3.บริษัท ซีทีโอ

โลจิสติกส์

(หาดใหญ่)

จํากดั

รายการที่ 3  @39.59

 =126,688

รวมเป็นเงิน 613,680 (ผิดสเปค) รวมเป็นเงิน 493,500

29 1.Foley ...
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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

29 1.Foley Catheter 300  @90.95 สอบราคา 1  1 ราย ยกเลกิสอบราคา

 2 ทาง No.8 (3-5 ml) เส้น  =27,285 บริษัท ดีเค เนื่องจากไมม่ีผู้ผา่น

เอสเอช (ประ การคดัเลอืก

2.Foley Catheter 300  @90.95 เทศไทย) จํากดั ขออนมุตัิยกเลกิ

 2 ทาง No.10 (3-5 ml) เส้น  =27,285 รายการที่ 1  @90.95 และดําเนินการ

 =27,285 สอบราคาใหม่

3.Foley Catheter 300  @16.50

2 ทาง No.12(5-15 ml) เส้น  =4,950 รายการที่ 2  @90.95

 =27,285

4.Foley Catheter 10,000  @16.50

2 ทาง No.14(5-15 ml) เส้น  =165,000 รายการที่ 3  @16.50

 =4,950

5.Foley Catheter 5,000  @16.50

2 ทาง No.16(5-15 ml) เส้น  =82,500 รายการที่ 4  @16.50

 =165,000

6.Foley Catheter 600  @16.50

2 ทาง No.18(5-15 ml) เส้น  =9,900 รายการที่ 5  @16.50

 =82,500

7.Foley Catheter...
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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

7.Foley Catheter 500  @16.50

2 ทาง No.20(5-15 ml) เส้น  =8,250 รายการที่ 6  @16.50

 =9,900

8.Foley Catheter 90  @17.85

2 ทาง No.22(30-15 เส้น  =1,606.50 รายการที่ 7  @16.50

ml)  =8,250

รายการที่ 8  @16.50

 =1,485

BSN Medical

(Norta)

(ผิดสเปค)

รวมเป็นเงิน 326,752.20

30 Latex....
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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

30 Latex Surgical Tube 84,000  @10.12 สอบราคา 2  2 ราย  2 ราย

No.204 ฟตุ  =850,080 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น บริษัท บีเวอร์ วร.86/60

จํากดั สนิสริิ จํากดั สนิสริิ เมดิคอล อิน ลว.24 มีค.60

เมดิเทค  @12.00 เมดิเทค ดสัตรี ้จํากดั 850,080 เสนอราคาถกูต้อง

 =1,008,000 ตามเงื่อนไข และ

MB 2.บริษัท บีเวอร์ รายละเอียด

เมดิคอล อนัดสั เสนอราคาเทา่กบั

2.บริษัท บีเวอร์ ตรี ้จํากดั วงเงินจดัซือ้ แถม

เมดิคอล อินดสั  500 ฟตุ มลูคา่

ตรี ้จํากดั  @10.12  5,060 บาท

 =850,080

B.M.I.

รวมเป็นเงิน 850,080 รวมเป็นเงิน 850,080

31 1.ก๊อซพบั...

 - 39 -



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

31 1.ก๊อซพบัสาํเร็จรูปไม่ 5,000  @34.00 สอบราคา 2  2 ราย  2 ราย

Sterile ขนาด 3"x3" หอ่  =170,000 1.บริษัท ไบโอ 1.บริษัท ไบโอ บริษัท ไบโอ วร.75/60

(8 ชัน้/ชิน้) คอททอน จํากดั คอททอน จํากดั คอททอน ลว.20 มีค.60

รายการที่ 1  @31.98 รายการที่ 1-3 จํากดั

2.ก๊อซพบัสาํเร็จรูปไม่ 6,000  @58.00  =159,900 รายการที่ 1 159,900 เสนอราคาถกูต้อง

Sterile ขนาด 4"x4" หอ่  =348,000 2.บริษัท ไทย ตามเงื่อนไข และ

(8 ชัน้/ชิน้) รายการที่ 2  @54.45 ก๊อส จํากดั รายการที่ 2 326,700 รายละเอียด

 =326,700 รายการที่ 1-3 เสนอราคาตํ่าสดุ

3.ก๊อซพบัสาํเร็จรูปไม่ 1,000  @120.00 รายการที่ 3 109,780 ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้ 

Sterile ขนาด 4"x4" หอ่  =120,000 รายการที่ 3  @109.78 รายการที่ 1  5.94%

(12 ชัน้/ชิน้)  =109,780 รายการที่ 2  6.12%

Lintech รายการที่ 3  8.52%

(Gauze Swab) แถมก๊อซพบัสาํเร็จรูป

 ไมS่terile ขนาด

2.บริษัท ไทย 4"x4" (8 ชัน้/ชิน้)

ก๊อส จํากดั  100 หอ่ มลูคา่

รายการที่ 1  @35.00  5,445 บาท

 =175,000

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  @65.00

 =390,000

รายการที่ 3  @130.00

 =130,000

ThaiGauze

(Gauze Pads)

รวมเป็นเงิน 625,600 รวมเป็นเงิน 596,380

32 1.ก๊อชพบัสาํเร็จรูป 24,000  @16.95 สอบราคา 1  1 ราย ยกเลกิสอบราคา

ปลอดเชือ้ ขนาด 3" x 9" ซอง  =406,800 บริษัท ไบโอ เนื่องจากมีผู้ เสนอ

 16 ชัน้ (5 ชิน้/ซอง) คอททอน จํากดั ราคาเพียงรายเดียว

รายการที่ 1  @21.90 และเสนอราคาเกิน

2.ก๊อชพบัสาํเร็จรูป 22,800  @20.00  =525,600 ร้อยละสบิของวงเงิน

ปลอดเชือ้ ขนาด 4" x 4" ซอง  =456,000 ที่จะซือ้

 12 ชัน้ (10 ชิน้/ซอง) รายการที่ 2  @18.25 ขออนมุตัิยกเลกิ

 =416,100 และดําเนินการ

Lintech สอบราคาใหม่

รวมเป็นเงิน 748,800
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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 เครื่อง Pasteurization 1 2,300,000 สอบราคา   - ยกเลกิการสอบราคา

นมแม่ เครื่อง เนื่องจากไมม่ีผู้มา

ยื่นซองเสนอราคา

ขออนมุตัิยกเลกิ

เพื่อสอบราคาใหม่

รวมเป็นเงิน 2,300,000

 2.จ้างปรับปรุง...

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  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 จ้างปรับปรุงหอผู้ ป่วย 1 สอบราคา 9 7 ราย 7 ราย จ.8/60

ศลัยกรรมเด็ก คณะ รายการ 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น บริษัท บารอ  ลว.26 ตค.59

แพทยศาสตร์ จํากดั ดบับลวิ จํากดั ดบับลวิ กตัเอ็นจิเนีย

 -งานสถาปัตยกรรม 927,589.00 แอนด์ เอฟ 786,380.00 แอนด์ เอฟ ริ่ง จํากดั 1,454,000 เสนอราคาถกูต้อง

 -งานปรับปรุงระบบ เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ ตามเงื่อนไข และ

  ไฟฟ้า 240,180.00 214,650.00 รายละเอียด

 -งานปรับปรุงระบบ 2.ห้างหุ้นสว่น เสนอราคาตํ่าสดุ

   สขุาภิบาล 25,282.00 23,060.00 จํากดั ฐาปนา ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง

 -งานปรับปรุงระบบ เฮาส์ซิ่ง ควอล-ิ 24.46%

   ปรับอากาศ 323,273.00 287,068.00 ตี ้

                            รวม 1,516,324.00 1,311,158.00 3.บริษัท นคร

                    Factor F 1.2695 353,357.08 หาดใหญ่การ

(factor F=1.2695) ไฟฟ้า จํากดั

                            รวม 1,924,973.32 1,664,515.08

                     คิดเพียง 1,924,900.00 1,664,000.00 4.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั เอส ไลน์

เพาเวอร์

 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 5.ห้างหุ้นสว่น

 -งานสถาปัตยกรรม จํากดั ฐาปนา 927,589.00 จํากดั พรชยั

 -งานปรับปรุงระบบ เฮาส์ซิ่ง ควอล-ิ เฟอร์นิช

  ไฟฟ้า ตี ้ 240,180.00

 -งานปรับปรุงระบบ 6.ห้างหุ้นสว่น

   สขุาภิบาล 25,282.00 จํากดั จินดา

 -งานปรับปรุงระบบ มณีวิศวกรรม

   ปรับอากาศ 323,273.00

                            รวม 1,516,324.00 7.บริษัท บารอ

                    Factor F 408,649.32 กตัเอ็นจิเนียริ่ง

(factor F=1.2695) จํากดั

                            รวม 1,924,973.32

                     คิดเพียง 1,900,000.00

 3.บริษัท นคร...
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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.บริษัท นคร

 -งานสถาปัตยกรรม หาดใหญ่การ 919,759.00

 -งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า จํากดั

  ไฟฟ้า 235,030.00

 -งานปรับปรุงระบบ

   สขุาภิบาล 25,270.00

 -งานปรับปรุงระบบ

   ปรับอากาศ 322,048.00

                            รวม 1,502,107.00

                    Factor F 150,210.70

(factor F=1.1)

                            รวม 1,652,317.70

                     คิดเพียง 1,652,317.70

4.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

4.ห้างหุ้นสว่น

 -งานสถาปัตยกรรม จํากดั เอส ไลน์ 881,970.00

 -งานปรับปรุงระบบ เพาเวอร์

  ไฟฟ้า 228,220.00

 -งานปรับปรุงระบบ

   สขุาภิบาล 24,044.00

 -งานปรับปรุงระบบ

   ปรับอากาศ 316,812.00

                            รวม 1,451,046.00

                    Factor F 391,056.89

(factor F=1.2695)

                            รวม 1,842,102.89

                     คิดเพียง 1,842,000.00

5.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

5.ห้างหุ้นสว่น

 -งานสถาปัตยกรรม จํากดั พรชยั 645,761.00

 -งานปรับปรุงระบบ เฟอร์นิช

  ไฟฟ้า 214,620.00

 -งานปรับปรุงระบบ

   สขุาภิบาล 34,282.00

 -งานปรับปรุงระบบ

   ปรับอากาศ 340,000.00

                            รวม 1,234,663.00

                    Factor F 332,741.67

(factor F=1.2695)

                            รวม 1,567,404.67

                     คิดเพียง 1,567,000.00

6.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

6.ห้างหุ้นสว่น

 -งานสถาปัตยกรรม จํากดั จินดา 927,227.00

 -งานปรับปรุงระบบ มณีวิศวกรรม

  ไฟฟ้า 226,280.00

 -งานปรับปรุงระบบ

   สขุาภิบาล 25,282.00

 -งานปรับปรุงระบบ

   ปรับอากาศ 323,273.00

                            รวม 1,502,062.00

                    Factor F 297,938.00

(คา่ดําเนินการฯ)

                            รวม 1,800,000.00

                     คิดเพียง 1,800,000.00

7.บริษัท บารอ...
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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.บริษัท บารอ

 -งานสถาปัตยกรรม กตัเอ็นจิเนียริ่ง 747,539.00

 -งานปรับปรุงระบบ จํากดั

  ไฟฟ้า 197,380.00

 -งานปรับปรุงระบบ

   สขุาภิบาล 25,282.00

 -งานปรับปรุงระบบ

   ปรับอากาศ 309,389.00

                            รวม 1,279,590.00

                    Factor F 175,303.83

(Factor F=1,1370)

                            รวม 1,454,893.83

                     คิดเพียง 1,454,000.00

รวมเป็นเงิน 1,924,900 รวมเป็นเงิน 1,454,000

3.เครื่องเอกซเรย์...
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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 เครื่องเอกซเรย์เคลือ่นที่ 1 7,000,000 ประกวด 7 2 ราย 2 ราย

แบบดิจิตอล (Digital เครื่อง ราคาอิเลก็- 1.บริษัท ท็อป 1.บริษัท ท็อป บริษัท ท็อป ค.77/60

Portable X-Ray) ทรอนิกส์ เวิร์ล เทรด เวิร์ล เทรด เวิร์ล เทรด  ลว.30 พย.59

(e-bidding) จํากดั 5,920,000 จํากดั จํากดั 5,920,000 เสนอราคาถกูต้อง

Price Pre- SIEMENS ตามเงื่อนไข และ

formance Mobilett Mira- 2.บริษัท ฟิลปิส์ รายละเอียด

ราคา   50% Max (ประเทศไทย) มีคะแนนประเมินคา่

คณุภาพ50% จํากดั ประสทิธิภาพตอ่

2.บริษัท ฟิลปิส์ ราคาเทา่กบั 99.30

(ประเทศไทย) คะแนน  และราคา

จํากดั 5,950,000 ที่เสนอตํ่ากวา่วงเงิน

PHILIPS จดัซือ้ 15.43%

Mobile wDR

รวมเป็นเงิน 7,000,000 รวมเป็นเงิน 5,920,000

4. 1 เครื่องวิเคราะห์...
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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 1.เครื่องวิเคราะห์เม็ด 1 400,000 สอบราคา 4  3 ราย  3 ราย

เลอืดสมบรูณ์ (Com- เครื่อง 1.บริษัท ไอ 1.บริษัท ไอ บริษัท เมดิ- ค.59/60

plete Blood Count) เมด ลาบอรา เมด ลาบอรา ทอป จํากดั  ลว.18 พย.59

ทอรี่ จํากดั ทอรี่ จํากดั รายการที่ 1 380,000 เสนอราคาถกูต้อง

2.เครื่องวิเคราะห์สาร 1 280,000 รายการที่ 2 200,000 รายการที่ 2 ตามเงื่อนไข และ ค.60/60

เคมีและอิเลคโตรไลท์ เครื่อง Xunda รายละเอียด  ลว.17 พย.59

ในเลอืด รุ่น XD-867 2.บริษัท แลป็ เสนอราคาตํ่ากวา่

ลดีเดอร์ จํากดั วงเงินจดัซือ้ 5% แถม

3.เครื่องวิเคราะห์สารเคมี 1 350,000 รายการที่ 2 1.Pack D  1 Pack

ในเลอืดแบบอตัโนมตัิ เครื่อง 2.บริษัท แลป็ 2.Pack L  1 Pack

ลดีเดอร์ จํากดั 3.บริษัท เมดิ- บริษัท ไอ

รายการที่ 1 379,000 ทอป จํากดั เมด ลาบอรา

Sysmex รายการที่ 1 ทอรี่ จํากดั

รุ่น poch-100i รายการที่ 2 200,000 เสนอราคาถกูต้อง

(ผิดเงื่อนไข) ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

195,000 รายละเอียด

รายการที่ 2 279,000 เสนอราคาตํ่าสดุ

Xunda ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

รุ่น XD-867 30.35%

 รายการที่ 3...
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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

รายการที่ 3 349,000 รายการที่ 3

Arkay ยกเลกิการสอบราคา

รุ่น SP -4430 เนื่องจากไมม่ีผู้ผา่น

(ผิดเงื่อนไข) การคดัเลอืก

3.บริษัท เมดิ- ขออนมุตัิยกเลกิ

ทอป จํากดั และแก้ไขสเปคใหม่

รายการที่ 1 380,000.00 ซือ้โดยวิธีตกลงราคา

Sysmex

รุ่น poch-100i

รวมเป็นเงิน 1,030,000 รวมเป็นเงิน 575,000

5 เครื่องกระตุ๊กหวัใจด้วย 6   @279,666.66 สอบราคา 2 1 ราย

ไฟฟ้า พร้อมกระตุ้นการ เครื่อง  =1,678,000 บริษัท โซวิค ยกเลกิการสอบราคา

เต้นของหวัใจ ชนิด Non จํากดั   @295,000 เนื่องจากไมม่ีผู้ผา่น

 Invasive  =1,770,000 การพิจารณา

PHILIPS ขออนมุตัิยกเลกิ

รุ่น DFM100 ซือ้โดยวิธีพิเศษแทน

(ผิดเงื่อนไข)

รวมเป็นเงิน 1,678,000

6.เครื่อง Pasteurization ...
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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

6 เครื่อง Pasteurization 1 2,300,000 สอบราคา 1 1 ราย ยกเลกิการสอบราคา

นมแม่ เครื่อง บริษัท แมมมะ- เนื่องจากไมม่ีผู้ผา่น

เมท จํากดั 2,458,000 การพิจารณา

Sterifeed ขออนมุตัิยกเลกิ

รุ่น S90EC0 และขอทบทวนราย

(ผิดเงื่อนไข) ละเอียดเพื่อสอบ

รวมเป็นเงิน 2,300,000 ราคาใหม่

7 จ้างปรับปรุงระบบไฟ 1 สอบราคา 4 2 ราย 1 ราย

แสงสวา่ง รอบอาคาร รายการ 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ยกเลกิการสอบราคา

บริการวิชาการ 166,310.00 จํากดัหาดใหญ่ 128,510.00 จํากดัปณุณวิช เนื่องจากมีการโต้แย้ง

       Factor F=1.3074 45,036.75 ที.ซี.เอส. 39,503.97 เอ็นจิเนียริ่ง สเปค และขออนมุตัิ

                              รวม 211,346.75 168,013.97 ยกเลกิเพื่อสอบราคา

                       คิดเพียง 211,346.75 168,013.97 ใหม ่โดยแก้ไขสเปค

(ผิดเงื่อนไข)

2.ห้างหุ้นสว่น

จํากดัปณุณวิช 161,950.00

       Factor F=1.3074 เอ็นจิเนียริ่ง 49,783.43

                              รวม 211,733.43

                       คิดเพียง 178,000.00

รวมเป็นเงิน 211,346.75

 8. 1 เครื่องอบ...
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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 1.เครื่องอบฆา่เชือ้ด้วย 1 500,000 ประกวด 12 4 ราย 3 ราย

ไอนํา้ (Autoclave) ขนาด ชดุ ราคาอิเลก็- 1.บริษัท สทิธิ 1.บริษัท เบค บริษัท เบค ค.100/60

100 ลติร ทรอนิกส์ พร แอสโซซิ ไทย กรุงเทพ ไทย กรุงเทพ  ลว.30 ธค.59

(e-bidding) เอส จํากดั อปุกรณ์เคมี อปุกรณ์เคมี

2.ตู้ปลอดเชือ้ระดบั 2 1 600,000 Price Pre- รายการที่ 3 1,200,000 ภณัฑ์ จํากดั ภณัฑ์ จํากดั ค.101/60

ขนาด 6 ฟตุ (Biosafety ชดุ formance Esco รายการที่ 1-2 รายการที่ 1 248,561 เสนอราคาถกูต้อง  ลว.30 ธค.59

Cabinet class II) ราคา   70% ตามเงื่อนไข และ

Type A2 คณุภาพ30% 2.บริษัท เบค 2.บริษัท กิบไทย รายละเอียด

ไทย กรุงเทพ  จํากดั มีคะแนนประเมินคา่

3.ตู้ปลอดเชือ้ระดบั 3 1 1,300,000 อปุกรณ์เคมี รายการที่ 1 ประสทิธิภาพตอ่

ชดุ ภณัฑ์ จํากดั ราคาเทา่กบั 100

รายการที่ 1 248,561 3.บริษัท สทิธิ  คะแนน

Hirayama พร แอสโซซิ  รายการที่ 1 ราคาที่

เอส จํากดั เสนอตํ่าสดุตํ่ากวา่วง

รายการที่ 2 567,100 รายการที่ 3 เงินจดัซือ้  50.29%

รายการที่ 2 ราคาที่

เสนอตํ่ากวา่วงเงิน

จดัซือ้ 5.83%

 3.บริษัท กิบไทย...
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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.บริษัท กิบไทย รายการที่ 2 567,100

 จํากดั ลดเหลอื

รายการที่ 1 350,000 565,000

Zealway

บริษัท สทิธิ

4.บริษัท แลบ็ พร แอสโซซิ

ลดีเดอร์ จํากดั เอส จํากดั

รายการที่ 3 808,000 รายการที่ 3 1,200,000 เสนอราคาถกูต้อง

Biobase ตามเงื่อนไข และ

(ผิดสเปค) รายละเอียด

มีคะแนนประเมินคา่

ประสทิธิภาพตอ่

ราคาเทา่กบั 66.14

 คะแนน  และราคา

ที่เสนอตํ่ากวา่วงเงิน

จดัซือ้ 7.69% แถม

รวมเป็นเงิน 2,400,000 รวมเป็นเงิน 2,013,561 ตะเกียงบนุเสนชนิด

ไฟฟ้า 1 ชดุ

 9 ปรับปรุง...
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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 ปรับปรุงหอผู้ ป่วยเด็ก 1 ประกวด 13 2 ราย 2 ราย

เด็ก 2 และพิเศษเด็ก ชัน้ ราคาอิเลก็- 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น จ.21/60

5,6,7 ทรอนิกส์ จํากดั ฐาปนา จํากดั ฐาปนา จํากดั พรชยั  ลว.9 มีค.59

ประเภทงานอาคาร (e-bidding) เฮาส์ซิ่ง ควอลิ เฮาส์ซิ่ง ควอลิ เฟอร์นิช 25,600,000 เสนอราคาถกูต้อง

 - ชัน้ 5 หอผู้ ป่วยเด็ก 1 7,025,635.96 Price Pre- ตี ้ 7,248,632.63 ตี ้ ตามเงื่อนไข และ

 - ชัน้ 6 หอผู้ ป่วยเด็ก 2 5,902,442.96 formance 5,919,183.73 2.ห้างหุ้นสว่น รายละเอียด

 -ชัน้ 7 หอผู้ ป่วยพิเศษ เกณฑ์ราคา จํากดั พรชยั เสนอราคาตํ่าสดุ

  เด็ก 7,278,112.11 7,577,690.60 เฟอร์นิช ตํ่ากวา่วงเงินจดั

 -งาน MEDICAL GAS จ้าง  6.50%

   ทัง้  3 ชัน้ 2,233,845.00 2,233,845.00

รวมคา่วสัดแุละ

คา่ดําเนินงาน 22,440,036.03 22,979,351.96

         Factor F.1.2202 4,941,295.93 5,060,503.30

                              รวม 27,381,331.96 28,039,405.26

             คิดราคาเพียง 27,380,000.00 26,518,875.00

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

 - ชัน้ 5 หอผู้ ป่วยเด็ก 1 จํากดั พรชยั 7,035,435.00

 - ชัน้ 6 หอผู้ ป่วยเด็ก 2 เฟอร์นิช 5,810,969.00

 -ชัน้ 7 หอผู้ ป่วยพิเศษ

  เด็ก 7,214,606.00

 -งาน MEDICAL GAS

   ทัง้  3 ชัน้ 1,591,500.00

รวมคา่วสัดแุละ

คา่ดําเนินงาน 21,652,510.00

         Factor F.1.2202 4,767,526.03

                             รวม 26,420,392.70

             คิดราคาเพียง 25,600,000.00

รวมเป็นเงิน 27,380,000 รวมเป็นเงิน 25,600,000

11. 1.Core Switch...
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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 1.Core Switch 2  @3,250,000 ประกวด 8 1 ราย 1 ราย

ชดุ  =6,500,000 ราคาอิเลก็- บริษัท ไดมอนด์ บริษัท ไดมอนด์ บริษัท ได ค.103/60

ทรอนิกส์ เนต็เวิร์ค เน็ตเวิร์ค โซลชูัน่ มอนด์ เน็ต  ลว.30 ธค.59

2.อปุกรณ์กระจาย 100  @10,000 (e-bidding) โซลชูัน่ จํากดั จํากดั เวิร์ค โซลชูัน่

สญัญาณเครือขา่ยไร้ ชดุ  =1,000,000 Price Pre- รายการที่ 1  @3,250,000 รายการที่ 1-5 จํากดั

สายชนิด 802.11n formance  =6,500,000 รายการที่ 1 6,500,000 เสนอราคาถกูต้อง

เกณฑ์ราคา ตามเงื่อนไข และ

3.อปุกรณ์กระจาย รายการที่ 2  @10,000 รายการที่ 2 1,000,000 รายละเอียด

สญัญาณเครือขา่ยไร้ 50  @25,000  =1,000,000 เสนอราคาเทา่กบั

สายชนิด 802.11ac ชดุ  =1,250,000 รายการที่ 3 1,250,000 วงเงินจดัซือ้

รายการที่ 3  @25,000

4.L2 Network Switch 24  @40,000  =1,250,000 รายการที่ 4 960,000

ชดุ  =960,000

รายการที่ 4  @40,000 รายการที่ 5 960,000

5.PoE Network Switch 24  @40,000  =960,000

ชดุ  =960,000

รายการที่ 5  @40,000

 =960,000

รวมเป็นเงิน 10,670,000 รวมเป็นเงิน 10,670,000

 11.หม้อแปลง...
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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 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 4,590,000 ประกวด 19 3 ราย 2 ราย

ชดุ ราคาอิเลก็- 1.บริษัท อีลเีท็ค 1.บริษัท อีลเีท็ค บริษัท อีลเีท็ค ค.135/60

ทรอนิกส์ อินเตอร์เนชัน่- 4,253,892 อินเตอร์เนชัน่- อินเตอร์เนชัน่-  ลว.27 มีค.59

(e-bidding) แนล จํากดั QTC แนล จํากดั แนล จํากดั 4,253,892 เสนอราคาถกูต้อง

Price Pre- ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

formance 2.บริษัท เคที 2.บริษัท เคที 4,190,000 รายละเอียด

เกณฑ์ราคา เทคนิคอลซพั 4,558,200 เทคนิคอลซพั เสนอราคาตํ่าสดุ

พลาย จํากดั QTC พลาย จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้ 

8.71%

3.บริษัท ศรีไชย

พงศ์ อิเลคทริค (คณุสมบตัิ

รวมเป็นเงิน 4,590,000 จํากดั ไมค่รบ) รวมเป็นเงิน 4,190,000

12 จ้างปรับปรุงทอ่นํา้เย็น 1 สอบราคา ยกเลกิการสอบราคา

CHILLER และทอ่นํา้ รายการ เนื่องจากไมม่ีผู้ รับ

ประปาของศนูย์ให้ยา เอกสารสอบราคา

เคมีบําบดัชัน้ 1 และไมม่ีผู้ยื่นซอง

เสนอราคา

ขออนมุตัิยกเลกิ

เพื่อจดัจ้างโดยวิธี

รวมเป็นเงิน พิเศษแทน

 13.จ้างเหมา...
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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 จ้างเหมาเก็บ-ขนย้าย 1 ยกเลกิการสอบราคา

ขยะทัว่ไป (ไมร่วมขยะ รายการ เนื่องจากไมม่ีผู้ รับ

ติดเชือ้) เอกสารสอบราคา

และไมม่ีผู้ยื่นซอง

เสนอราคา

ขออนมุตัิยกเลกิ

เพื่อจดัจ้างโดยวิธี

รวมเป็นเงิน พิเศษ

14 เครื่อง Pasteurization 1 เครื่อง 2,300,000 สอบราคา 1 1 ราย ยกเลกิการสอบราคา

นมแม่ บริษัท แมมมะ เนื่องจากไมม่ีผู้ผา่น

เมท จํากดั 2,558,000 การพิจารณา

Sterifeed ขออนมุตัิยกเลกิ

รุ่น SD เพื่อทบทวนรายละ

(คณุสมบตัิ เอียด และสอบราคา

ไมค่รบ) ใหม่

รวมเป็นเงิน 2,300,000

15 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

15 จ้างปรับปรุงระบบกนั สอบราคา 14 8 ราย 4 ราย

ซมึดาดฟ้า อาคาร 1 1.บริษัท เค.ที 1.ห้างหุ้นสว่น 2.บริษัท เลฟิ จ.27/60

รังสวีิทยา รายการ 732,980.00 วอเตอร์พรูฟ 574,350.00 จํากดั เจนเนอร์ อินโนเวชัน่  ลว.27 มีค.59

       Factor F=1.3063 224,511.77 แอนด์ เซอร์วิส 175,923.41 รัล ซีวิล คอนกรีต

จํากดั (FactorF=1.3063)  จํากดั 612,974.73 เสนอราคาถกูต้อง

                         Vat 7%  -  - 2.บริษัท เลฟิ ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

                              รวม 957,491.77 750,273.41 อินโนเวชัน่ 610,000.00 รายละเอียด

                       คิดเพียง 957,491.00 750,273.41 คอนกรีต จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

Sika Proof ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง

Membrane 3.บริษัท สหการ 36.29%

 (คณุสมบตัิ ช่างเมทลัซีท

2.บริษัท ไทย ไมค่รบ) จํากดั

รีโนเวท จํากดั 475,890.00

       Factor F=1.3063 145,765.11 4.ห้างหุ้นสว่น

(FactorF=1.3063) จํากดั ซี.เอ็น

                         Vat 7%  - คอนสตรัคชัน่

                              รวม 621,655.11 แอนด์ วอเตอร์

                       คิดเพียง 620,000.00 บลาสติง้

Sika Proof

Membrane

 (คณุสมบตัิ...
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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

 (คณุสมบตัิ

3.ห้างหุ้นสว่น ไมค่รบ)

จํากดั เจนเนอร์ 732,980.00

       Factor F=1.3063 รัล ซีวิล 131,936.40

(FactorF=1.18)

                         Vat 7%  -

                              รวม 864,916.40

                       คิดเพียง 860,000.00

Sika Proof

Membrane

4.บริษัท เลฟิ

อินโนเวชัน่

คอนกรีต จํากดั 469,107.20

       Factor F=1.3063 143,687.53

(FactorF=1.3063)

                         Vat 7%  -

                              รวม 612,794.73

                       คิดเพียง 612,794.73

Sika Proof

Membrane

5.บริษัท ยเูนียน...
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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.บริษัท ยเูนียน

แอ็สโซซิเอทส์

(ไทย) จํากดั 678,280

       Factor F=1.3063  -

47,479.60

                         Vat 7% 725,759.60

                              รวม 725,000.00

                       คิดเพียง Sika Proof

Membrane

 (คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

6.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั อนันี 665,152

       Factor F=1.3063 อิมปอร์ด 203,736.06

(FactorF=1.3063)

                         Vat 7%  -

                              รวม 868,888.06

                       คิดเพียง 821,300

Sika Proof

Membrane

 (คณุสมบตัิ...
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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

 (คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

7.บริษัท สหการ

ช่างเมทลัซีท 639,990.00

       Factor F=1.3063 จํากดั 159,997.50

(FactorF=1.2500)

                         Vat 7% 55,999.13

                              รวม 855,986.63

                       คิดเพียง 855,900.00

Sika Proof

8.ห้างหุ้นสว่น Membrane

จํากดั ซี.เอ็น

คอนสตรัคชัน่ 732,980.00

       Factor F=1.3063 แอนด์ วอเตอร์ 224,500.00

บลาสติง้ (คา่ดําเนินการฯ)

                         Vat 7%  -

                              รวม 957,480.00

                       คิดเพียง 879,000.00

Sika Proof

รวมเป็นเงิน 957,491 Membrane รวมเป็นเงิน 610,000

16.ชดุทดสอบ...
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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 ชดุทดสอบสมรรถภาพ 1 3,500,000 ประกวด 9 3 ราย 3 ราย

ของหวัใจและปอดใน ชดุ ราคาอิเลก็- 1.บริษัท ยไูน 1.บริษัท ยไูน บริษัท ออริจิ

ขณะออกกําลงักาย ทรอนิกส์ เต็ด บีเมค เต็ด บีเมค เนเตอร์ 2,899,000 เสนอราคาถกูต้อง

พร้อมอปุกรณ์ (e-bidding) (ไทย) จํากดั 3,200,000 (ไทย) จํากดั ตามเงื่อนไข และ

Price Pre- CORTEX รายละเอียด

formance 2.บริษัท สมาร์ท มีคะแนนประเมินคา่

ราคา   40% 2.บริษัท สมาร์ท เมดิคอลไซเอน ประสทิธิภาพตอ่

คณุภาพ60% เมดิคอลไซเอนซ์ เทคโนโลยี ราคาเทา่กบั 96.40

เทคโนโลยี 3,488,200 จํากดั  คะแนน และเสนอ

จํากดั MGC ราคาตํ่าสดุตํ่ากวา่

DIAGNOSTICS 3.บริษัท ออริจิ วงเงินจดัซือ้17.17%

เนเตอร์  แถม

3.บริษัท ออริจิ ชดุโฟร์เว็นเซอร์ 1 ชดุ

เนเตอร์ 2,899,000 มลูคา่ 65,000 บาท

SCHILLER

รวมเป็นเงิน 3,500,000 รวมเป็นเงิน 2,899,000

17 1.ชดุเครื่องมือผา่ตดั...
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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

17 1.ชดุเครื่องมือผา่ตดั 1 ชดุ 655,360 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

บริษัท บางกอก บริษัท บางกอก บริษัท บาง เสนอราคาถกูต้อง ค.136/60

2.ชดุเครื่องมือยดึตรึง 1 ชดุ 1,200,000 ยนูิเทรด จํากดั ยนูิเทรด จํากดั กอกยนูิเทรด ตามเงื่อนไข และ  ลว.3 เมย.60

กระดกูหกัจากภายนอก รายการที่ 1 655,360 รายการที่ 1,2 จํากดั รายละเอียด

ร่างกาย รายการที่ 1,2 1,855,360 เสนอราคาตํ่ากวา่

รายการที่ 2 1,200,000 ลดเหลอื วงเงินจดัซือ้ 5.03%

SYNTHES 1,762,000  แถม

SWITZER- 1.ดอกสวา่นเจาะกระ

 LAND ดกูขนาดเส้นผา่ศนูย์

กลาง 2.5 มม. ยาว

ประมาณ 110/85 มม.

 5 ชิน้

2.คีมจบักระดกูแบบ

ปลายแหลมชนิดซอฟ

ลอ็คขนาด 126 มม.

 1 ชิน้

3.เครื่องมือแซะเนือ้เยื่อ

แบบปลายโค้งมน

ขนาดกว้าง 6 มม.

รวมเป็นเงิน 1,855,360 รวมเป็นเงิน 1,762,000 ยาว 190 มม. 1 ชิน้

18 1.เก้าอีบ้นุวม...
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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.เก้าอีบ้นุวม มีพนกัพิง 54  @2,250 สอบราคา 6 5 ราย 4 ราย

ปรับระดบัได้ ตวั  =121,500 1.บริษัท สยาม 1.บริษัท สยาม 3.บริษัท ชาร์ลี ค.133/60

นครินทร์ จํากดั นครินทร์ จํากดั เมกเกอร์  ลว.29 มีค.59

2.เก้าอีข้าเหลก็ บนุวม 116  @2,200 รายการที่ 1  @1,865 รายการที่ 1,2 จํากดั

หุ้มหนงัเทียม ตวั  =255,200  =100,710 รายการที่ 1 93,690 เสนอราคาถกูต้อง ค.134/60

ltoki รุ่น SR-1/AC 2.ห้างหุ้นสว่น ตามเงื่อนไข และ  ลว.27 มีค.59

สามญั เอส.เจ. 2.ห้างหุ้นสว่น รายละเอียด

รายการที่ 2  @1,570 เฟอร์นิเจอร์ สามญั เอส. เสนอราคาตํ่าสดุ

 =182,120 แอนด์มาร์เก็ต เจ.เฟอร์นิเจอร์ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้ 

Perfect ติง้ แอนด์มาร์เก็ต รายการที่ 1  22.89%

รุ่น DM1/C รายการที่ 1,2 ติง้ รายการที่ 2  43.18%

รายการที่ 2 145,000

2.ห้างหุ้นสว่น 3.บริษัท ชาร์ลี

สามญั เอส.เจ. เมกเกอร์ จํากดั

เฟอร์นิเจอร์ รายการที่ 1,2

แอนด์มาร์เก็ต 4.บริษัท สยาม

ติง้ สตีล อินเตอร์

รายการที่ 1  @1,750 เนชัน่แนล 

 =94,500 จํากดั (มหาชน)

ltoki รุ่น SR-1/AC รายการที่ 1,2

รายการที่ 2...
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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

รายการที่ 2  @1,250

 =145,000

Perfect

รุ่น DM1/C

3.บริษัท ชาร์ลี

เมกเกอร์ จํากดั

รายการที่ 1  @1,735

 =93,690

Charlie

รายการที่ 2  @1,284

 =148,944

Charlie

4.บริษัท พทัลงุ

ค้าเกษตร 

จํากดั

รายการที่ 1  @2,050

 =110,700

รุ่น MCK 105

รายการที่ 2...
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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

รายการที่ 2  @1,440

 =167,040

รุ่น MDT 143

(คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

5.บริษัท สยาม

สตีล อินเตอร์

เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน)

รายการที่ 1  @2,230

 =120,420

Kingdom รุ่น

CH-61BG(S)

รายการที่ 2  @1,980

 =229,680

Kingdom

รวมเป็นเงิน 376,700 รุ่น Cm-132-(s) รวมเป็นเงิน 238,690

19.เครื่องอบฆา่เชือ้...
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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

19 เครื่องอบฆา่เชือ้ด้วยแก๊ส สอบราคา 1  1 ราย  1 ราย

เอทธิลนีออกไซด์ 100 1 2,240,000 บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเค ค.137/60

เปอร์เซ็นต์ เครื่อง เอช (ประเทศ เอช (ประเทศ เอสเอช  ลว.3 เมย.59

ไทย) จํากดั 2,996,000 ไทย) จํากดั (ประเทศ

3M/สหรัฐอเมริกา ไทย) จํากดั 2,996,000 เสนอราคาถกูต้อง

ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

2,450,000 รายละเอียด

เสนอราคาตํ่ากวา่

วงเงินจดัซือ้  9.37%

รวมเป็นเงิน 2,240,000 รวมเป็นเงิน 2,450,000

20 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 500 บาท/ สอบราคา 1 ยกเลกิการสอบราคา

เครื่อง เครื่อง/เดือน เนื่องจากไมม่ีผู้ เสนอ

 =360,000 ราคา ขออนมุตัิยกเลกิ

เพื่อสอบราคาใหม่

รวมเป็นเงิน 360,000

21.เก้าอีแ้ถว...
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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

21 เก้าอีแ้ถวพกัคอย 3 ที่นัง่ 50  @6,800 สอบราคา 4        1 ราย        1 ราย

ชดุ  =340,000 ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ค.140/60

สามญั เอส.เจ. สามญั เอส.เจ. สามญั เอส.  ลว.30 มีค.59

เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เจ.เฟอร์นิเจอร์

แอนด์มาร์เก็ต แอนด์มาร์เก็ต แอนด์มาร์เก็ต

ติง้  @5,800 ติง้ ติง้ 290,000 เสนอราคาถกูต้อง

 =290,000 ตามเงื่อนไข และ

Kingdom รายละเอียด

รุ่น LBM-1131 เสนอราคาตํ่ากวา่

วงเงินจดัซือ้  14.71%

รวมเป็นเงิน 340,000 รวมเป็นเงิน 290,000

22 คอมพิวเตอร์แบบพกพา 47  @49,000 สอบราคา 2 1 ราย 1 ราย

เครื่อง  =2,303,000 บริษัท วิชชสุนิ บริษัท วิชชสุนิ บริษัท วิชชสุนิ เสนอราคาถกูต้อง ค.142/60

มาร์เก็ตติง้ มาร์เก็ตติง้ มาร์เก็ตติง้ ตามเงื่อนไข และ  ลว.10 เมย.59

จํากดั  @48,900 จํากดั จํากดั 2,298,300 รายละเอียด

 =2,298,300 ลดเหลอื เสนอราคาตํ่ากวา่

2,279,500 วงเงินจดัซือ้  1.02%

รวมเป็นเงิน 2,303,000 รวมเป็นเงิน 2,279,500
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