
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
บ ำรุงรักษำระบบรักษำควำมปลอดภัยเครือข่ำย 3  ปี     4,215,800.00      4,215,800.00 1.บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด        4,164,440.00  บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด      4,108,600.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จร.38/65
อเนกประสงค์ (@1,405,266.67) (ผลิตภัณฑ์ Fortigate)    เห็นสมควรจ้ำง ลว. 1 มี.ค. 65

2.บริษัท เคเอ็นเอส ซิสเตมส์ จ ำกัด        4,215,800.00  - บริษัท ฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 4,108,600 ซ่ึงต่ ำกว่ำวงเงิน
(ผลิตภัณฑ์ Fortigate)    ขอจ้ำง 1.54 %
3.บริษัท 24 คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด        4,205,500.00  - บริษัท ฯ ยินดีแถม Hardware อุปกรณ์รักษำควำม
(ผลิตภัณฑ์ Fortigate)    เครือข่ำยผลิตภัณฑ์ Fortinate รุ่น FG-1101E

   จ ำนวน 2 เคร่ืองเป็นเงิน 944,084 บำท

รวมเป็นเงิน     4,215,800.00      4,215,800.00 รวมเป็นเงิน      4,108,600.00
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ Proxy Server (แบบรวม 3 ปี     1,144,900.00      1,144,900.00 1.บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด        1,112,800.00  บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด      1,091,400.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จร.39/65
อะไหล่) (@381,633.33) (ผลิตภัณฑ์ Fortigate)    เห็นสมควรจ้ำง ลว. 1 มี.ค. 65

2.บริษัท เคเอ็นเอส ซิสเตมส์ จ ำกัด        1,144,900.00  - บริษัท ฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 1,091,400 ซ่ึงต่ ำกว่ำวงเงิน
(ผลิตภัณฑ์ Fortigate)    ขอจ้ำง 4.67%
3.บริษัท 24 คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด        1,139,860.00  - บริษัท ฯ ยินดีแถม Hardware พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
(ผลิตภัณฑ์ Fortigate)    Proxy Server ผลิตภัณฑ์ Fortinate รุ่น FPX-400E

   จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 179,760 บำท

รวมเป็นเงิน     1,144,900.00      1,144,900.00 รวมเป็นเงิน      1,091,400.00
3 ถุงกระดำษมีหูห้ิว 2 รำยกำร        493,000.00        493,000.00 1.บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองกำรพิมพ์ จ ำกัด          493,000.00 บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองกำรพิมพ์ จ ำกัด        493,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.96/65

1.ถุงกระดำษมีหูห้ิว ขนำดเล็ก กว้ำง 24 ซม. 32,000 ใบ        248,000.00    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 มี.ค. 65
สูง 25 ซม. ก้นถุง 8 ซม. (@7.75)
2.ถุงกระดำษมีหูห้ิว ขนำดเล็ก กว้ำง 19 ซม. 35,000 ใบ        245,000.00
สูง 22 ซม. ก้นถุง 8 ซม. (@7.00)

รวมเป็นเงิน       493,000.00        493,000.00 รวมเป็นเงิน        493,000.00

4 Oxygen Reservior bag 216 อัน        345,600.00        345,600.00 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง
1.บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด          345,600.00 บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด        345,600.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.98/65

(@1,600) เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Ambu/Denmark)    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 25 ก.พ.65

รวมเป็นเงิน       345,600.00        345,600.00 รวมเป็นเงิน        345,600.00

5 ผ้ำฝ้ำยสีเขียว พิมพ์ช่ือโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ 1 รำยกำร        490,000.00        490,000.00 1.บริษัท วี.เค.กำรทอ จ ำกัด          490,000.00 1.บริษัท วี.เค.กำรทอ จ ำกัด        490,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.99/65

หน้ำกว้ำง 45 น้ิว    เห็นสมควรซ้ือ ลว.4 มี.ค. 65

รวมเป็นเงิน       490,000.00        490,000.00 รวมเป็นเงิน        490,000.00

6 หน้ำกำกชนิดครอบจมูก รุ่น pico 100 ชุด        400,000.00        400,000.00 1.บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ำกัด          400,000.00 บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ำกัด        400,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.100/65

(@4,000) (Philips Respironics)    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 8 มี.ค. 65

รวมเป็นเงิน       400,000.00        400,000.00 รวมเป็นเงิน        400,000.00

2 วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

1 วิธีคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  11 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง



7 Coronary pressure wire 100 ชุด     2,100,000.00      2,100,000.00 1.บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด        2,100,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด      2,100,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.101/65

(@21,000) (ผลิตภัณฑ์ Abbott Medical)    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 9 มี.ค. 65

 - บริษัท ฯ ยืนยันรำคำตำมท่ีเสนอ

 - บริษัท ฯ ยินดีแถม Coronary pressue wire

  จ ำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 21,000 บำท (แถมในงวดแรก)

รวมเป็นเงิน     2,100,000.00      2,100,000.00 รวมเป็นเงิน      2,100,000.00

8 FASTVIEW IMAGING CATHETER 50 ชุด     1,500,000.00      1,500,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด        1,500,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด      1,500,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.102/65

(OCT Dragonfly) (@30,000) เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Abbott Medical)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.9 มี.ค.65

 - บริษัทฯ ยินดีแถม Bipolar Pacung 5F with Balloon

   จ ำนวน 10 ช้ิน เป็นเงิน 40,000 บำท (แถมใน

   3 งวดแรก)

    1,500,000.00      1,500,000.00 รวมเป็นเงิน      1,500,000.00

9 PTCA guide wire 2 รำยกำร     6,900,000.00      6,900,000.00 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง
1.บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด        6,900,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด      6,900,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.103/65

เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Abbott Medical)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.15 ก.พ. 65

PTCA guide wire  (BMW) 1,000 ชุด     2,300,000.00  - บริษัท ฯ ยินดีแถม รำยละเอียด ดังน้ี

(@2,300)    1.PTCA guide wire (BMW) จ ำนวน 41 เส้น

PTCA guide wire (Whisper) 2,000 ชุด     4,600,000.00    2.PTCA guide wire ๖Whisper) จ ำนวน 100 เส้น

(@2,300)    รวมเป็นเงิน 324,300 บำท

รวมเป็นเงิน     6,900,000.00      6,900,000.00 รวมเป็นเงิน      6,900,000.00

10 Thrombectomy device/catheter (Export) 100 ชุด     1,450,000.00      1,450,000.00 1.บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จ ำกัด        1,450,000.00 1.บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จ ำกัด      1,450,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.104/65

(@14,500) (ผลิตภัณฑ์ Medtronic)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.9 มี.ค.65

 - บริษัทฯ ยินดีแถม Thrombectomy device/catheter

(Export)  จ ำนวน 25 ช้ิน เป็นเงิน 362,500 บำท

รวมเป็นเงิน     1,450,000.00      1,450,000.00 รวมเป็นเงิน      1,450,000.00

11 Vascular closure device (Proglide) 90 ชุด        486,000.00        486,000.00 1.บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด          486,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด        486,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.106/65

(@5,400) (ผลิตภัณฑ์ Abbott)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 มี.ค. 65

รวมเป็นเงิน       486,000.00        486,000.00 รวมเป็นเงิน        486,000.00

12 ผ้ำส่ีเหล่ียมเจำะกลำง 2 ช้ัน สีเขียว 800 ผืน        472,000.00        472,000.00 1. บริษัท วี.เค.กำรทอ จ ำกัด          472,000.00 บริษัท วี.เค.กำรทอ จ ำกัด        472,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.107/65

ขนำด 71*118 น้ิว (@590)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 มี.ค.65

รวมเป็นเงิน       472,000.00        472,000.00 รวมเป็นเงิน        472,000.00

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง



13 Blood Tubing line 10,000 ชุด        680,000.00        680,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท เมดิทอป จ ำกัด          680,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ำกัด        680,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.108/65

(@68) เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Meditop รุ่น MDT-BL-007)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 มี.ค.65

 - บริษัท ฯ ยินดีแถมให้ 240 ชุด มูลค่ำ 16,320 บำท

รวมเป็นเงิน       680,000.00        680,000.00 รวมเป็นเงิน        680,000.00

14 Sensor วัด O2 ย่ีห้อ Nellcor ชนิด Original     1,057,160.00      1,057,160.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด        1,057,160.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด      1,057,160.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.109/65

ทุกขนำด (ผลิตภัณฑ์ Nellcor)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.17 มี.ค.65

 - Oximax Adult Finger Probe Nellcon 85 ชุด        691,220.00   1.เคร่ืองวัดควำมอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดมีหน้ำจอ

(@8,132)  (Nellcor Bedside SpO2 Pntient Monitoring

 - Oxibed Neoate Sensor วัด O2 sat 45 เส้น        365,940.00   System) จ ำนวน 6 เคร่ือง เป็นเงิน 353,100 บำท

  เคร่ือง Pusle Oximeter (Nellcor) (@8,132)   2.สำยต่อ Cable Patient (DOC10 OXIMAX SENSOR/

  PATIENT CABLE) จ ำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 48,792 บำท

  3.รถเข็นส ำหรับวำง (เสำเด่ียว) จ ำนวน 6 คัน

  รวมเป็นเงิน 42,000 บำท

รวมเป็นเงิน     1,057,160.00      1,057,160.00 รวมเป็นเงิน      1,057,160.00

15 แผ่นติดหน้ำอกส ำหรับกระตุกหัวใจย่ีห้อ 461 ชุด        691,500.00        691,500.00 1.บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ำกัด          691,500.00 บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ำกัด        691,500.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.110/65

phillips ชนิดรังสีเอกซเรย์ผ่ำนได้ (@1,500) (ผลิตภัณฑ์ Phillips)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.17 มี.ค. 65

 - บริษัท ฯ ยินดีแถมแผ่นติดหน้ำอก ฯ จ ำนวน 30 ชุด

   เป็นเงิน 45,000 บำท

รวมเป็นเงิน       691,500.00        691,500.00 รวมเป็นเงิน        691,500.00

16 ชุดประสำทหูเทียม 3 ชุด     2,550,000.00      2,550,000.00 1. บริษัท เมดเอล เมดิคัล อิเล็กโทรนิกส์ จ ำกัด        2,440,000.00 บริษัท เมดเอล เมดิคัล อิเล็กโทรนิกส์ จ ำกัด      2,440,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.111/65

(@850,000) (ผลิตภัณฑ์ MED-EL/Rondo 3)  (@813,333.34)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 มี.ค.65

2.บริษัท ออดิเมด จ ำกัด        2,460,000.00  - บริษัท ฯ เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำ 2,440,000 บำท

(ผลิตภัณฑ์ Advanced Bionics/Naida CI Q70)  (@820,000)    ต่ ำกว่ำวงเงินขอซ้ือ 4.31 %

3.บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด        2,550,000.00

(ผลิตภัณฑ์ Nucleus/CP1150)  (@850,000)

รวมเป็นเงิน     2,550,000.00      2,550,000.00 รวมเป็นเงิน      2,440,000.00

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

หุ่นฝึกจ ำลองสถำนกำรณ์ 1 ตัว      5,520,000.00       5,520,000.00 1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด        6,900,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด       6,900,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.101/65

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงผู้ใหญ่ (ผลิตภัณฑ์ Laerdal/Norway)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.10 มี.ค. 65

SimMan Essential Pation  - บริษัท ฯ ยืนยันรำคำเดิม และยินดีบริจำครำยกำรหุ่นฝึก

Simulator  ระบบประเมินผล    กำรกู้ชีพข้ันพ้ืนฐำนเต็มตัวเด็กโต Reusci junior QCPR

กำรฝึกปฏิบัติสถำนกำรณ์จ ำลอง    FullBody with Simpad Skillreporter จ ำนวน 1 ชุด

ทำงกำรแพทย์และกำรพยำบำล   มูลค่ำ 300,000 บำท

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

รวมเป็นเงิน     5,520,000.00      5,520,000.00 รวมเป็นเงิน      6,900,000.00

หุ่นฝึกปฏิบัติกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 1 ชุด      1,000,000.00       1,000,000.00 1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด        1,250,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด       1,250,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.102/65

ข้ันสูงผู้ใหญ่ (Resusi Anne (ผลิตภัณฑ์ Laerdal/Norway)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.10 มี.ค. 65

Simulator with Simpad and

Simpad patient monitor )

รวมเป็นเงิน     1,000,000.00      1,000,000.00 รวมเป็นเงิน      1,250,000.00

3 หุ่นฝึกตรวจภำยใน 4 ชุด        624,000.00         624,000.00 1.บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จ ำกัด          804,000.00 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จ ำกัด          780,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.103/65

(@156,000) (ผลิตภัณฑ์ KOKEN ประเทศญ่ีปุ่น)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.10 มี.ค. 65

 - บริษัทฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 750,000 บำท และยินดีแถม

   หุ่นยนต์จ ำลองฝึกใส่ห่วง ย่ีห้อ Gaumard รุ่น S502.PK

   จ ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 17,000 บำท

รวมเป็นเงิน       624,000.00        624,000.00 รวมเป็นเงิน        780,000.00

4 ชุดหุ่นจ ำลองสอนแสดงกำรตรวจ 1 ชุด      6,400,000.00       6,400,000.00 1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด        8,000,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด       8,000,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.104/65

ร่ำงกำยและตรวจหำรอยโรคด้วย (ผลิตภัณฑ์ Meda Phor/England)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 มี.ค. 65

คล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงพร้อมหัวตรวจ  - บริษัท ฯ ยินดีแถมรำยกำร ชุดฝึกกำรกู้ชีพข้ันสูงเด็ก

(Bodyworks-Eve)    พร้อมอุปกรณ์ควบคุมโปรแกรมได้ Megaode Kid

   Advanced with Simpad,Cat.no231-05050

  จ ำนวน 2 ชุด มูลค่ำ 1,800,000 บำท

รวมเป็นเงิน     6,400,000.00      6,400,000.00 รวมเป็นเงิน      8,000,000.00

5 อุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองป๊ัมพร้อม 1 ชุด         313,300.00         391,601.81 1.บริษัท เพำเวอร์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด          391,601.81 บริษัท เพำเวอร์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด         374,500.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.105/65

ติดต้ังระบบ VSD ควบคุมป๊ัมสูบน้ ำ    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 มี.ค. 65

อำคำรโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์

รวมเป็นเงิน       313,300.00        391,601.81 รวมเป็นเงิน        374,500.00

1 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  18 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

2 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง



6 เคร่ืองควบคุมก๊ำซไนตริกออกไซด์ 1 เคร่ือง      1,760,000.00       1,760,000.00 1.บริษัท ไอเดียดีพลัส จ ำกัด        2,500,000.00 บริษัท ไอเดียดีพลัส จ ำกัด       2,500,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.106/65

(ผลิตภัณฑ์ NOxBOX Ltd )    เห็นสมควรซ้ือ ลว.14 มี.ค.65

 - บริษัท ฯ ยินดีแถมถังก๊ำซไนตริกออกไซด์ เพ่ิมจ ำนวน 6 ถัง

   เป็นเงิน 510,000 บำท

 - ขออนุมัติวงเงินเพ่ิม 740,000 บำท

รวมเป็นเงิน     1,760,000.00      1,760,000.00 รวมเป็นเงิน      2,500,000.00

7 ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่ำนภำพ 1 ชุด      1,200,000.00       1,200,000.00 1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด        1,500,000.00 1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด       1,200,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.108/65

เอกเรย์ดิจิตอล (ผลิตภัณฑ์ Barco)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.14 มี.ค.65

 - คณะกรรมกำรฯ ต่อรองรำคำแล้ว บริษัทฯ ยินดีลดรำคำ

  เหลือ 1,200,000 บำท

รวมเป็นเงิน     1,200,000.00      1,200,000.00 รวมเป็นเงิน      1,200,000.00

ชุดผลิตและควบคุมสุญญำณภำพ 1 ชุด      2,918,400.00       2,918,400.00 1.บริษัท มิรำเคิล เอนโดเมดิค จ ำกัด        3,648,000.00 บริษัท มิรำเคิล เอนโดเมดิค จ ำกัด       3,200,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.109/65

ชนิดวิดีทัศน์ (ผลิตภัณฑ์ OLYMPUS)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.14 มี.ค.65

 - บริษัท ฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 3,200,000 บำท

 - บริษัท ฯ ยินดียินดีรับประกันสินค้ำจำกระยะเวลำ 1 ปี

   เป็นเวลำ 5 ปี

 - บริษัท ฯ ยินดีแถม VIZISHOT 2 Single Use Aspiration

  Needle  ย่ีห้อ OLYMPUS รุ่น NA-U401SX-4025N-A

  จ ำนวน  1 กล่อง มูลค่ำ 40,000 บำท

รวมเป็นเงิน     2,918,400.00      2,918,400.00 รวมเป็นเงิน      3,200,000.00

9 เคร่ืองจ้ีและตัดด้วยก๊ำซอำร์กอน  1 เคร่ือง      2,800,000.00       2,800,000.00 1.บริษัท โซนิค ไบโอเมด จ ำกัด        3,300,000.00 1.บริษัท โซนิค ไบโอเมด จ ำกัด       3,100,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.110/65

ระบบอัตโนมัติ พร้อม Software (ผลิตภัณฑ์ ERBE/Germany)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.14 มี.ค.65

 - บริษัท ฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 3,100,000 บำท

 - บริษัท ฯ ยินดียินดีรับประกันสินค้ำจำกระยะเวลำ 3 ปี

   เป็นเวลำ 5 ปี

 - บริษัท ฯ ยินดีแถมสำยจ้ีห้ำมเลือดด้วยก๊ำซอำร์กอน

  (Straight) จ ำนวน 8 เส้น มูลค่ำ 200,000 บำท

รวมเป็นเงิน     2,800,000.00      2,800,000.00 รวมเป็นเงิน      3,100,000.00

10 กล้องถ่ำยภำพและกำรตรวจวิเครำะห์ 1 เคร่ือง 7,500,000.00 7,500,000.00 1.บริษัท นิว อำย จ ำกัด 8,000,000.00 1.บริษัท นิว อำย จ ำกัด       8,000,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.111/65

ระบบกำรไหลเวียนของเส้นเลือด (ผลิตภัณฑ์ Optop)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.17 มี.ค.65

ในจอประสำทตำด้วยกำรฉีดสี  - บริษัท ฯ ยินดีแถม 4 รำยกำร ดังน้ี

(Multi Funcition)    1.กล้องจุลทรรศน์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนทำงแพทย์

   (Microroscopes for Medicine and Technology)

   รุ่น SOM82 พร้อม Kaps observation tube

   monocular  จ ำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,400,000 บำท

   2. โต๊ะส ำหรับติดต้ังกล้องจุลทรรศน์เพ่ือใช้ท ำ  Wet Lab

   จ ำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 16,000 บำท

   3. เก้ำอ้ีส ำหรับกำรใช้น่ังท ำ Wet Lab เบำกลมมีล้อ

   เป็นเงิน 5,000 บำท

   4.เคร่ืองวัดควำมดันแบบปำกกำ (TONO-PEN AVIA)

   จ ำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 170,000 บำท

 - ขออนุมัติวงเงินเพ่ิม 500,000 บำท

รวมเป็นเงิน 7,500,000.00 7,500,000.00 รวมเป็นเงิน      8,000,000.00

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง



11
กล้องถ่ำยภำพและกำรตรวจวิเครำะห์ 1 เคร่ือง 7,500,000.00 7,500,000.00

วิธีเฉพำะ
1.บริษัท นิว อำย จ ำกัด 8,000,000.00 บริษัท นิว อำย จ ำกัด 8,000,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.112/65

ระบบกำรไหลเวียนของเส้นเลือด เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Optop)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.17 มี.ค.65

ในจอประสำทตำด้วยกำรฉีดสี

(Multi Funcition)

รวมเป็นเงิน       449,400.00        449,400.00 รวมเป็นเงิน 8,000,000.00

12 ระบบ Carpark แบบมีแขนก้ัน 1 ระบบ        275,600.00         344,532.00 วิธีเฉพำะ 1. บริษัท ม๊อดด้ิง เวิลด์ เทคโนโลยี (ประเทสไทย) จ ำกัด 338,967.44 บริษัท ม๊อดด้ิง เวิลด์ เทคโนโลยี (ประเทสไทย) จ ำกัด         338,967.44  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค. 113/65

พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ต่ำงๆ เจำะจง    เห็นสมควรซ้ือ ลว.14 มี.ค.65

รวมเป็นเงิน       275,600.00        344,532.00 รวมเป็นเงิน        338,967.44

13 เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติกำร 7 รำยกำร        355,000.00         400,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ไทย เดนกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 400,000.00 บริษัท ไทย เดนกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด          400,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.114/65

1.โต๊ะปฏิบัติกำรพร้อมตู้ลอย 1 ชุด          70,000.00 เจำะจง    เห็นสมควรซ้ือ ลว.21 มี.ค. 65

2.เคำน์เตอร์อ่ำงล้ำง (ก๊อกน้ ำชนิด 1 ชุด          30,000.00

ก้ำนปัด) พร้อมอุปกรณ์

3.เคำน์เตอร์อ่ำงล้ำง (ก๊อกอัตโนมัติ) 1 ชุด          59,000.00

พร้อมอุปกรณ์

4.โต๊ะปฏิบัติกำร + เคำน์เตอร์อ่ำง 1 ชุด          63,000.00

 - ล้ำง (ก๊อกอัตโนมัติ)

5.ตู้เก็บของ 1 ชุด          56,000.00

6.โต๊ะปฏิบัติกำร 1 ชุด          57,000.00

7.โต๊ะปฏิบัติกำร 1 ชุด          65,000.00

รวมเป็นเงิน       355,000.00        400,000.00 รวมเป็นเงิน        400,000.00

14 เคร่ืองตรวจวัดปริมำณสำรพันธุกรรม  1 เคร่ือง      5,500,000.00       5,500,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ไบโอ-รำด แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกัด 5,500,000.00 1.บริษัท ไบโอ-รำด แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกัด       5,500,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.115/65

แบบสัมบูรณ์ เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Bio-Rad Laboratories)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.21 มี.ค. 65

รวมเป็นเงิน     5,500,000.00      5,500,000.00 รวมเป็นเงิน      5,500,000.00

15 เก้ำอ้ีส ำหรับศุนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ 267 ตัว        560,700.00         560,700.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคคอเรช่ัน จ ำกัด 542,811.00 บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคคอเรช่ัน จ ำกัด         542,811.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.116/65

(@2,100) (ผลิตภัณฑ์ WARMER)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.24 มี.ค. 65

2.บริษัท แพรคติเคิลล่ี สตูดิโอ จ ำกัด          942,777.00   - บริษัทฯ ยินดีแถมเก้ำอ้ี 2 ตัว เป็นเงิน 4,066 บำท

(ผลิตภัณฑ์ PRACTIKA)   - บริษัทฯ เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำ 542,811 

    ต่ ำกว่ำวงเงินขอซ้ือ 3.19 %

รวมเป็นเงิน       560,700.00        560,700.00 รวมเป็นเงิน        542,811.00

16 โต๊ะส ำหรับศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ 267 ตัว      5,126,400.00       5,126,400.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคคอเรช่ัน จ ำกัด 1,699,855.50 บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคคอเรช่ัน จ ำกัด       1,699,855.50  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.117/65

(@19,200) (ผลิตภัณฑ์ WARMER)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.24 มี.ค. 65

 - บริษัทฯ เสนอรำคำ 1,699,855.50 ต่ ำกว่ำวงเงินขอซ้ือ

66.84%

รวมเป็นเงิน     5,126,400.00      5,126,400.00 รวมเป็นเงิน      1,699,855.50



17 เคร่ืองน่ึงฆ่ำเช้ือด้วยไอน้ ำ 1 เคร่ือง         312,000.00         369,150.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท เมริทเทค จ ำกัด 369,150.00 บริษัท เมริทเทค จ ำกัด         369,150.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.118/65

(Autoclave) เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Tomy)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 มี.ค. 65

รวมเป็นเงิน       312,000.00        369,150.00 รวมเป็นเงิน        369,150.00

18 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2 รำยกำร         390,000.00         390,000.00 วิธีเฉพำะ 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลำย 390,000.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลำย          390,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.119/65

1.กล้องวิทัศน์ชนิดหมุนส่ำย  3 ตัว         330,000.00 เจำะจง    เห็นสมควรซ้ิอ ลว.28 มี.ค. 65

ก้ม-เงย ซูม (PTZ camera)

2.อุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนกล้อง 1 ตัว          60,000.00

หมุนส่ำย(PTZ camera Remote )

รวมเป็นเงิน       390,000.00        390,000.00 รวมเป็นเงิน        390,000.00

19 ประกวดรำคำซ้ือเคร่ืองสร้ำงช้ินงำน 1 เคร่ือง      3,300,000.00       3,300,000.00 e-bidding 1.บริษัท แอพพลิแคด จ ำกัด (มหำชน) 2,980,000.00 1.บริษัท แอพพลิแคด จ ำกัด (มหำชน) 2,970,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.120/65

ต้นแบบ 3 มิติ เสมือนจริง (ผลิตภัณฑ์ Stratasys)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 มี.ค. 65

 - บริษัทฯ ลดรำคำเหลือ 2,970,000

 - บริษัทฯ ยินดีแถม 3 รำยกำร มูลค่ำ 338,869 บำท

  1.วัสดุสร้ำงช้ินงำนจ ำนวน10กระปุกเป็นเงิน 251,450บำท

  2.วัสดุรองรับช้ินงำน (ซัพพอร์ท) จ ำนวน 6 กระปุก

  เป็นเงิน 44,619 บำท

  3.คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (โน๊ตบุ๊ค) จ ำนวน 1 เคร่ือง

  เป็นเงิน 42,800 บำท

รวมเป็นเงิน     3,300,000.00      3,300,000.00 รวมเป็นเงิน      2,970,000.00

20 ระบบภำพและเสียงกำรประชุมทำง 1 ระบบ      4,493,800.00       4,493,800.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท โปร เอวี จ ำกัด 5,600,000.00 บริษัท โปร เอวี จ ำกัด       5,400,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.121/65

ทำงไกล ( ส ำหรับห้องประชุม 501 เจำะจง    เห็นสมควรซ้ือ ลว.1 เม.ย.65

และห้องประชุม 502 อำคำรบริหำร  - ต่อรองรำคำแล้ว บริษัท ฯ ยินดีลดเหลือ 5,400,000

คณะแพทยศำสต์)   สูงกว่ำวงเงินขอซ้ือร้อยละ 20.17 โดยขออนุมัติวงเงิน

  เพ่ิม 906,200 บำท

รวมเป็นเงิน     4,493,800.00      4,493,800.00 รวมเป็นเงิน      5,400,000.00

21 ซ้ือระบบโสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับ 1 ระบบ    12,692,700.00     12,692,700.00 e-bidding 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 12,510,000.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์      11,800,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.122/65

ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์    เห็นสมควรซ้ือ ลว.31 มี.ค.65

2.บริษัท เน็กสตรีม จ ำกัด      12,628,480.00  - ห้ำงฯ ด้ีหนังสือยินดีลดรำคำเหลือ 11,800,000 บำท

รวมเป็นเงิน   12,692,700.00    12,692,700.00 รวมเป็นเงิน    11,800,000.00

22 ซ้ือตู้แช่ -80 องศำเซลเซียส 1 เคร่ือง        844,230.00         844,230.00 e-bidding 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 841,000.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 800,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.123/65

(แบบยืน Freezer -80) (ผลิตภัณฑ์ Eppendorf/Germany)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 ก.พ.65

 - บริษัทฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 800,000 บำท และมอบกล่อง

   เก็บตัวอย่ำง จ ำนวน 100 กล่อง เป็นเงิน 15,750 บำท

รวมเป็นเงิน       844,230.00        844,230.00 รวมเป็นเงิน        800,000.00



23 เคร่ืองตรวจองค์ประกอบของ 1 เครือง        712,000.00         712,000.00 e-bidding 1.บริษัท เมดดิคอล แอพไพลแอนซ์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 965,000.00 1.บริษัท เมดดิคอล แอพไพลแอนซ์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด          600,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.124/65

ร่ำงกำย (ผลิตภัณฑ์ Inbody รุ่น 570)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.4 เม.ย.65

2.บริษัท วำโย เทรด เซนเตอร์ จ ำกัด          600,000.00  - บริษัทฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 600,000 บำท ซ่ึงต่ ำกว่ำวงเงิน

(ผลิตภัณฑ์ Accuniq รุ่น BC380)    ขอซ้ือร้อยละ 15.73 %

รวมเป็นเงิน       712,000.00        712,000.00 รวมเป็นเงิน        600,000.00

24 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำหรับศูนย์สอบ 10 รำยกำร      1,820,600.00       1,820,600.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท รำชำกรุ๊ปหำดใหญ่ จ ำกัด 1,038,400.00 บริษัท รำชำกรุ๊ปหำดใหญ่ จ ำกัด         912,090.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.125/65

Electronic และหอสมุด (@182,060) เจำะจง    เห็นสมควรซ้ือ ลว.4 เม.ย.65

 - บริษัท ฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 912,000 บำท

รวมเป็นเงิน     1,820,600.00      1,820,600.00 รวมเป็นเงิน        912,090.00

25 จ้ำงปรับปรุงคลินิกศัลยกรรมส่วน 1 รำยกำร      1,379,243.46       1,379,243.46 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ไทย เดนกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 1,700,000.00 1.บริษัท ไทย เดนกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 1,500,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.29/65

ขยำย ช้ัน 1 อำคำรโรงพยำบำล เจำะจง    เห็นสมควรจ้ำง ลว.8 มี.ค.65

 - บริษัท ฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 1,500,000 บำท

 - บริษัท ฯ ยินดีแถม

  1.รวมเพ่ิมงำนท่อลมระบำยอำกำศ (Duct Work)

  จ ำนวน 1 ห้อง

  2.รวมงำนขยำยประตูทำงเข้ำห้องศัลยกรรมพลำสติก

  ควำมกว้ำง 1.50 ม.

  3. รวมงำนเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตรวจ ( ไม่รวมเก้ำอ้ี )

  ห้องตรวจคลินิกโรคอ้วน จ ำนวน 3 จุด

  4.รวมทำสีผนังภำยนอก ( Corridor)

  5.รวมงำนติดต้ังป้ำยศูนย์โรคอ้วน ( วัสดุเดิม)

รวมเป็นเงิน     1,379,243.46      1,379,243.46 รวมเป็นเงิน      1,500,000.00

26 ติดต้ังระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 1 งำน        420,049.90         420,049.90 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ำกัด          420,049.90 บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ำกัด         420,049.90  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.30/65

เพ่ิมหัวจ่ำยก๊ำซหอผู้ป่วยอำยุรกรรม เจำะจง    เห็นสมควรจ้ำง ลว.10 มี.ค.65

ชำย 1

รวมเป็นเงิน       420,049.90        420,049.90 รวมเป็นเงิน        420,049.90

27 จ้ำงเปลียนสำยเมนไฟฟ้ำแรงสูง 1 งำน        456,900.00         456,900.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค จ ำกัด 456,857.90 บริษัท ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค จ ำกัด         456,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.32/65

หอพัก ระหว่ำงหอพักบินหลำ 2 เจำะจง    เห็นสมควรจ้ำง ลว.28 มี.ค.65

ถึงแยกสนำมฟุตซอล

รวมเป็นเงิน       456,900.00        456,900.00 รวมเป็นเงิน        456,000.00

28 ก่อสร้ำงปรับปรุงศูนย์สอบ 1 รำยกำร     28,487,000.00     27,329,749.39 e-bidding 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดหำดใหญ่สรรพกิจก่อสร้ำง 23,750,000.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดหำดใหญ่สรรพกิจก่อสร้ำง      23,750,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.34/65

อิเล็กทรอนิกส์ อำคำรเรียนรวม    เห็นสมควรจ้ำง ลว.28 มี.ค.65

2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแหลมทองเทพวณิช ก่อสร้ำง      24,386,700.00  - บริษัท ฯ เสนอรำคำ 23,750,000 บำท ต่ ำกว่ำวงเงินท่ีขอ

   จัดจ้ำงร้อยละ 16.60 

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฐำปนำ เฮำส์ซ่ิงฯ      25,000,000.00

รวมเป็นเงิน   28,487,000.00    27,329,749.39 รวมเป็นเงิน    23,750,000.00



29 จ้ำงปรับปรุงพ้ืนลิฟต์ No.23 1 งำน         305,000.00         287,232.00 วิธีเฉพำะ 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี เอ็น คอนสตรัคช่ันแอนด์วอเตอร์ 305,900.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี เอ็น คอนสตรัคช่ันแอนด์วอเตอร์ 305,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.35/65

No.24 และ No.28 อำคำรเฉลิม เจำะจง บลำสต้ิง บลำสต้ิง    เห็นสมควรจ้ำง ลว.28 มี.ค.65

พระบำรมี

รวมเป็นเงิน       305,000.00        287,232.00 รวมเป็นเงิน        305,000.00

30 จ้ำงปรับปรุงระบบ Negative 1 รำยกำร      3,697,460.00       3,697,460.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด       3,697,460.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด       3,697,460.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.36/65

Pressure ห้องผ่ำตัด 36 ช้ัน 3 เจำะจง    เห็นสมควรจ้ำง ลว.28 มี.ค.65

อำคำรรัตนชีวรักษ์  - บริษัท ฯ ยินดีเพ่ิมเติมงำน

   1.เปล่ียนวัสดุผนังห้อง ANTI ROOM ทำงเข้ำผู้ป่วยจำกด้ำน

   นอกเข้ำห้องผ่ำตัด เปล่ียนเป็นผนัง MODULAR

   มูลค่ำ 300,000 บำท

  2.ติดต้ังกล้องวงจรปิด มูลค่ำ 30,000 บำท

  3.เดินระบบสัณณำณภำพ จำกเคร่ืองติดตำมชีพผู้ป่วย

  ของวิสัญญี ห้องผ่ำตัด 36 ไปยังเคำน์เตอร์พยำบำล

  ห้องผ่ำตัดอำคำรรัตนชีวรักษ์ มูลค่ำ 20,000

รวมเป็นเงิน     3,697,460.00      3,697,460.00 รวมเป็นเงิน      3,697,460.00

31 จ้ำงปรับปรุงโถงทำงเดินด้ำนหน้ำหอ 1 งำน        488,013.70         488,013.70 วิธีเฉพำะ 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฐำปนำ เฮำส์ซ่ิง ควอลิต้ี 499,111.30 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฐำปนำ เฮำส์ซ่ิง ควอลิต้ี         499,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.37/65

ผู้ป่วยกระดูกและข้อหญิง ช้ัน 3 เจำะจง    เห็นสมควรจ้ำง ลว.28 มี.ค.65

รวมเป็นเงิน       488,013.70        488,013.70 รวมเป็นเงิน        499,000.00

32 จ้ำงก่อสร้ำงทำงเช่ือม (ส่วนต่อเติม) 1 รำยกำร      1,853,476.05       1,853,476.05 วิธีพิเศษ 1.บริษัท ไทยเดนกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 2,250,000.00 บริษัท ไทยเดนกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 2,250,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.38/65

ช้ัน 1 อำคำรรัตนชีวรักษ์    เห็นสมควรจ้ำง ลว.1 เม.ย.65

รวมเป็นเงิน     1,853,476.05      1,853,476.05 รวมเป็นเงิน 2,250,000.00

33 จ้ำงเหมำแรงงำนให้บริกำรลำนจอด 1 งำน      2,869,830.00       2,869,830.00 e-bidding 1.บริษัท เอฟทีเอ 56 จ ำกัด       2,379,256.00 บริษัท เอฟทีเอ 56 จ ำกัด 2,379,256.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.39/65

รถยนต์แบบเก็บค่ำธรรมเนียมท่ี (@239,152.50)  (@198,271.33)    เห็นสมควรจ้ำง ลว.29 มี.ค.65

จอดรถ คณะแพทยศำสตร์ 2.บริษัท วี.อำร์.สงขลำกรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกัด        2,856,000.00  - บริษัท ฯ เสนอรำคำต่ ำสุด  เสนอรำคำ 2,379,256

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  (@238,000)   ต่ ำกว่ำวงเงินท่ีขอจัดจ้ำงและรำคำกลำง 17.09%

3.บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ยืนยงสงขลำ 99 จ ำกัด        2,839,830.00

 (@236,652.50)

4.บริษัท ทรัพย์ทวีพงศ์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด        3,004,800.00

(@250,400)

รวมเป็นเงิน     2,869,830.00      2,869,830.00 รวมเป็นเงิน      2,379,256.00


