
ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

1 1.ผ้าหม่ผู้ ป่วยสขีาว 100  @390 สอบราคา 4 2 ราย 1 ราย

ขนาด 60"x80" ผืน  =39,000 1.บริษัท วี.เค. 1.บริษัท วี.เค. บริษัท วี.เค. วร.19/60

การทอ จํากดั การทอ จํากดั การทอ จํากดั ลว. 14 ตค.59

2.ผ้าหม่ผู้ ป่วยสขีาว 2,000  @347.75 รายการที่ 1  @390 รายการที่ 3,5,7, รายการที่ 3 300,000 เสนอราคาถกูต้อง

ขนาด 48"x80" ผืน  =695,500  =39,000 8 ตามเงื่อนไข และ

 (ไมผ่า่นการ รายละเอียด

3.ผ้าเช็ดตวัสขีาว 15,000  @20  คดัเลอืก) เสนอราคาเทา่กบั

ขนาด 12"x12" ผืน  =300,000 วงเงินจดัซือ้

รายการที่ 2  @347.75

4.ผ้าเช็ดตวัสขีาว 1,500  @108  =695,500 รายการที่ 5,7-8

ขนาด 24"x48" ผืน  =162,000  (ไมผ่า่นการ รายการที่ 5 213,750 เสนอราคาถกูต้อง

 คดัเลอืก) ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

5.ผ้าเช็ดตวัสขีาว 5,000  @42.75 212,500 รายละเอียด

ขนาด 15"x30" ผืน  =213,750 รายการที่ 3  @20 เสนอราคาตํ่ากวา่

 =300,000 วงเงินจดัซือ้

ผ้าเช็ดเท้า...

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

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

6.ผ้าเช็ดเท้าแบบผ้า 300  @95 รายการที่ 4  @108 รายการที่ 7 172,500 รายการที่ 5  0.58%

ขนหนสูขีาว ผืน  =28,500  =162,000 ลดเหลอื รายการที่ 7  0.87%

ขนาด 18"x28"  (ไมผ่า่นการ 171,000 รายการที่ 8  0.45%

 คดัเลอืก) รายการที่ 8 44,200

7.ผ้าสีเ่หลีย่มเจาะ 300  @575 ลดเหลอื

กลาง 2 ชัน้ สเีขียว ผืน  =172,500 รายการที่ 5  @42.75 44,000

ขนาด 71"x118"  =213,750

8.ผ้าสีเ่หลีย่มเจาะ 200  @221 รายการที่ 6  @110

กลางตา 2 ชัน้ สเีขียว ผืน  =44,200  =33,000

ขนาด 60"x60"  (ไมผ่า่นการ

 คดัเลอืก)

9.ผ้าสีเ่หลีย่มเจาะ 50  @575

กลาง  2 ชัน้ สฟี้า ผืน  =28,750 รายการที่ 7  @575

ขนาด 71"x118"  =172,500

รายการที่ 8  @221

 =44,200

 รายการที่ 9...
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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 9  @575

 =28,750

(ผิดเงื่อนไข)

2.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั รุ่งทรัพย์

มาร์เก็ตติง้ คณุสมบตัิ

รวมเป็นเงิน 1,684,200 ไมค่รบ รวมเป็นเงิน 727,500

2 ขวดพลาสติกชนิด 211,680  @1.379016 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

Dip ใบ  =291,910.11 ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น วร.14/60

จํากดั หาดใหญ่ จํากดั หาดใหญ่ จํากดั หาด- เสนอราคาถกูต้อง ลว. 3 ตค.59

เอส.ดี.พี. เอส.ดี.พี. ใหญ่ เอส.ดี.พี. ตามเงื่อนไข และ

ขวดพลาสติก  @1.379016 ขวดพลาสติก ขวดพลาสติก 291,910.11 รายละเอียด

 =291,910.11 เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้

แถม ฝาขวด

พลาสติก 40 กก.

มลูคา่ 3,600 บาท

รวมเป็นเงิน 291,910.11 รวมเป็นเงิน 291,910.11

ปากกา...
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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 ปากกาเขียนผิวหนงั 6,600  @60 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ด้าม  =396,000 บริษัท เทคโน บริษัท เทคโน บริษัท เทคโน วร.2/60

เมดิคลั จํากดั  @60 เมดิคลั จํากดั เมดิคลั จํากดั ลว. 20 ตค.59

(มหาชน)  =396,000 (มหาชน) (มหาชน) 396,000 เสนอราคาถกูต้อง

Securline ตามเงื่อนไข และ

surgical skin รายละเอียด

market (Aspen เสนอราคาเทา่กบั

surgical) วงเงินจดัซือ้

U.S.A. แถม 3,000 ด้าม

มลูคา่ 180,000 บาท

รวมเป็นเงิน 396,000 รวมเป็นเงิน 396,000

อปุกรณ์...
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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 อปุกรณ์ประกอบ 10,000  @64.20 สอบราคา 2 1 ราย 1 ราย

เครื่องหรือใบมีดที่ใช้ ใบ  =642,000 บริษัท เมดิก้า บริษัท เมดิก้า บริษัท เมดิก้า วร.5/60

สาํหรับตดัและเชื่อม แคร์ จํากดั  @64.20 แคร์ จํากดั แคร์ จํากดั 642,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว. 28 ตค.59

สายถงุเลอืดแบบ  =642,000 ตามเงื่อนไข และ

ปราศจากเชือ้ (Sterile Fresenius Kabi รายละเอียด

Connection Device) เยอรมนั เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้

แถม แผน่เจาะตรวจ

ความเข้มข้นเลอืด

จากปลายนิว้ 300

ชิน้ มลูคา่ 6,420 บาท

รวมเป็นเงิน 642,000 รวมเป็นเงิน 642,000

นํา้ยา...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5 นํา้ยาตรวจหมูเ่ลอืด 90,000  @39.21 ประกวด 4  2 ราย  2 ราย

ABO,Rh และนํา้ยา test  =3,529,200 ราคาอิ- 1. บริษัท ดีเค  @37.77 1. บริษัท ดีเค บริษัท เบต วร.10/60

ตรวจ Antibody เลก็ทรอ เอสเอช (ประ  =3,399,000 เอสเอช (ประ เตอร์ เมดิคอล ลว. 10 ตค.59

Screening Test นิกส์ เทศไทย) จํากดั  Ortho Clinical เทศไทย) จํากดั แคร์ จํากดั 3,255,000 เสนอราคาถกูต้อง

ในผู้บริจาคโลหิต (e-bidding)  Diagnostics ตามเงื่อนไข และ

เกณฑ์ราคา 2.บริษัท เบต รายละเอียด

2.บริษัท เบต  @36.17 เตอร์ เมดิคอล เสนอราคาตํ่าสดุ

เตอร์ เมดิคอล  =3,255,000 แคร์ จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

แคร์ จํากดั  Bio-Rad 7.77%

รวมเป็นเงิน 3,529,200 รวมเป็นเงิน 3,255,000

สายสวน...
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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 สายสวนเพื่อการคํา้ 800  @30,000 ประกวด 5  2 ราย  2 ราย

ยนัหลอดเลอืดหวัใจ ลกู  =24,000,000 ราคาอิ- 1. บริษัท แอ๊บ 1. บริษัท แอ๊บ บริษัท แอ๊บ วร.9/60

โคโรนารี่ด้วยขดลวด เลก็ทรอ บอต ลาบอแร บอต ลาบอแร บอต ลาบอแร ลว. 5 ตค.59

เคลอืบยาต้านการตีบ นิกส์ ตอรีส จํากดั  @27,000 ตอรีส จํากดั ตอรีส จํากดั 21,600,000 เสนอราคาถกูต้อง

ซํา้ (Drug Eluting (e-bidding)  =21,600,000 ตามเงื่อนไข และ

Coronary Stent Price Per-  Abbott 2.บริษัท เมด รายละเอียด

System) formance  Xience  Alpine โทรนิค(ประเทศ มีคะแนนประเมินคา่

ราคา   50% ไทย) จํากดั ประสทิธิภาพตอ่

คณุภาพ50% 2.บริษัท เมด ราคาสงูสดุ ได้ 98

โทรนิค(ประเทศ  คะแนน  และราคา

ไทย) จํากดั  @29,000 ที่เสนอตํ่ากวา่วงเงิน

 =23,200,000 จดัซือ้ 10%

 Medtronic/ 

 Resolute Onyx 

รวมเป็นเงิน 24,000,000 รวมเป็นเงิน 21,600,000

แผน่การ...
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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 แผน่การทดสอบความ 80,000  @77.91 ประกวด 6 3 ราย 3 ราย

เข้ากนัได้ของเลอืด test  =6,232,800 ราคาอิ- 1.บริษัท ดีเค  @77.88 1.บริษัท ดีเค บริษัท เบต วร.16/60

ในผู้ ป่วย เลก็ทรอ เอสเอช (ประ  =6,230,000 เอสเอช (ประ เตอร์ เมดิคอล ลว. 10 ตค.59

นิกส์ เทศไทย) จํากดั  Ortho Clinical เทศไทย) จํากดั แคร์ จํากดั 5,784,000 เสนอราคาถกูต้อง

(e-bidding)  Diagnostics ตามเงื่อนไข และ

เกณฑ์ราคา รายละเอียด

2.บริษัท วีนสั  @75.73 2.บริษัท วีนสั เสนอราคาตํ่าสดุ

โลจิสติกส์  =6,058,000 โลจิสติกส์ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

จํากดั  Grifols จํากดั 7.20%

3. บริษัท เบต  @72.30 3. บริษัท เบต

เตอร์ เมดิคอล  =5,784,000 เตอร์ เมดิคอล

แคร์ จํากดั  Bio-Rad แคร์ จํากดั

รวมเป็นเงิน 6,232,800 รวมเป็นเงิน 5,784,000
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

1 เครื่องตรวจการได้ยิน 1 1,900,000 สอบราคา 2 2 ราย 1 ราย

ระดบัก้านสมอง เครื่อง 1.บริษัท ออดิ บริษัท ออดิ บริษัท ออดิ  ค. 51/60

(Auditory Evoked เมด จํากดั 1,797,600 เมด จํากดั เมด จํากดั 1,797,600 เสนอราคาถกูต้อง ลว. 31 ตค.59

Potential/ASSR) Duet ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

Intelligent 1,760,000 รายละเอียด

 Hearing เสนอราคาตํ่าสดุ

Systems ตํ่ากวา่วงเงินจดั

USA ซือ้  9.41% แถม 

2.บริษัท เอสพี 1.E ABR 1 ชดุ

โซนิค จํากดั 1,900,000 มลูคา่ 100,000 บาท

Navigator PRO 2.Speaker Sound-

Bio-logic filed 1 ชดุ มลูคา่

SYSTEMS  100,000 บาท

CORP/USA 3.Snap electrode

(คณุสมบตัิไมค่รบ) มลูคา่ 10,700 บาท

รวมเป็นเงิน 1,900,000 รวมเป็นเงิน 1,760,000

จ้างเหมา...

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2559

หน่วยงาน   จัดหาครุภณัฑ์  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2 จ้างเหมาทําความ 1  31,590:ด สอบราคา  1 ราย 1 ราย 1 ราย

สะอาดหอพกังาม รายการ  =379,080 บริษัท พีเอซี. บริษัท พีเอซี. บริษัท พีเอซี.  จ.1/60

ทกัษิณ 1,2,3 และ อินเตอร์แคร์ริ่ง  29,625.09:ด อินเตอร์แคร์ริ่ง อินเตอร์แคร์ริ่ง 355,501.08 เสนอราคาถกูต้อง ลว. 20 ตค.59

หอพกัศรีตรัง 1,6 จํากดั  =355,501.08 จํากดั จํากดั ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

354,000 รายละเอียด

เสนอราคาตํ่ากวา่

วงเงินจดัจ้าง 

6.62%

รวมเป็นเงิน 379,080 รวมเป็นเงิน 354,000

เครื่องถ่าง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3 เครื่องถ่างแผลผา่ตดั 1 900,000 สอบราคา  1 ราย 1 ราย 1 ราย

(BOOKLER retractor) ชดุ บริษัท ตะวนั บริษัท ตะวนั บริษัท ตะวนั  ค. 26//60

แม็คไวสซ์ แม็คไวสซ์ แม็คไวสซ์ ลว. 28 ตค.59

จํากดั 900,000 จํากดั จํากดั 900,000 เสนอราคาถกูต้อง

Mediflex ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

รุ่น BOOKLER 895,000 รายละเอียด

เสนอราคาตํ่ากวา่

วงเงินจดัซือ้ 0.56%

แถม SST-350

1 ชิน้

รวมเป็นเงิน 900,000 รวมเป็นเงิน 895,000

ตู้บม่...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4 1.ตู้บม่เพาะเชือ้ แบบ 2  @350,000 สอบราคา  4 ราย 3 ราย 3 ราย

ควบคมุปริมาณก๊าซ ตู้  =700,000 1. บริษัท กิบ 1.บริษัท พีซี บริษัท พีซี  ค. 11/60

คาร์บอนไดออกไซด์ ไทย จํากดั แอล โฮลดิง้ แอล โฮลดิง้ ลว. 28 ตค.59

รายการที่ 2 78,000 จํากดั จํากดั

2.อา่งควบคมุอณุหภมูิ 1 20,000 Daihan รายการที่ 3 รายการที่ 3 400,000 เสนอราคาถกูต้อง  ค. 12/60

พร้อมชดุเขยา่ (Shak- ชดุ Scientific ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ ลว. 28 ตค.59

ing water bath) รุ่น Maxturdy 18 2.บริษัท สทิธิพร 398,000 รายละเอียด

แอสโซซิเอส รายการที่ 3

3.เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบ 1 400,000 2.บริษัท พีซี จํากดั 2.บริษัท สทิธิ เสนอราคาตํ่ากวา่

ควบคมุอณุหภมูิ เครื่อง แอล โฮลดิง้ รายการที่ 1, 4 พรแอสโซซิ วงเงินจดัซือ้ 0.50%

(Centrifuge) จํากดั เอส จํากดั

รายการที่ 3 400,000 3. บริษัท กิบ รายการที่ 4 140,000 รายการที่ 4

4.เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 140,000 Beckman ไทย จํากดั เสนอราคาเทา่กบั

(Centrifuge) เครื่อง Coulter รายการที่  2 วงเงินจดัซือ้

รุ่น Allegra ยินดีให้บริการฟรี

เฉพาะคา่เดินทาง

3.บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3.บริษัท สทิธิพร และคา่บริการในปี

แอสโซซิเอส ที่ 3 โดยไมร่วมคา่

จํากดั อะไหล่

รายการที่ 1  @410,000 รายการที่ 1,2

 =820,000 ยกเลกิสอบราคา

Eppendorf เนื่องจาก 

รุ่น Galaxy 170S ผู้ เสนอราคา

เสนอราคาสงูกวา่

รายการที่ 4 140,000 วงเงินจดัซือ้

Eppendorf รายการที่ 1 

รุ่น 5702 แก้ไขสเปคใหม่

รายการที่ 2

แก้ไขสเปคใหม่

และขอดําเนินการ

จดัซือ้โดยวิธีตกลง

ราคาแทน

รวมเป็นเงิน 1,260,000 รวมเป็นเงิน 538,000

จ้างปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5 จ้างปรับปรุงศนูย์รับ 1 1,889,000.00 สอบราคา 10  5 ราย  5 ราย

เลีย้งเด็ก คณะ รายการ 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น บริษัท นคร     จ. 6/60

แพทยศาสตร์ จํากดั ดบับลวิ จํากดั ดบับลวิ หาดใหญ่การ ลว. 21 ตค.59

 -หมวดงานโครงสร้าง แอนด์ เอฟ แอนด์ เอฟ ไฟฟ้า จํากดั 1,630,285.80 เสนอราคาถกูต้อง

  และสถาปัตยกรรม 979,812.00 เฟอร์นิเจอร์ 900,386.00 เฟอร์นิเจอร์ ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

 -หมวดงานระบบ 1,620,000 รายละเอียด

  ไฟฟ้า 356,775.62 316,441.50 2.ห้างหุ้นสว่น เสนอราคาตํ่าสดุ

 -หมวดงานระบบ จํากดั ฐาปนา ตํ่ากวา่วงเงิน

  ประปา 63,758.00 52,648.00 เฮาส์ซิ่ง จดัจ้าง 14.24%

 -หมวดงานระบบปรับ ควอลติี ้

   อากาศและระบาย

  อากาศ 87,730.00 80,818.00 3.บริษัท นคร    

รวม 1,488,075.62 1,350,293.50 หาดใหญ่การ

Factor F 1.2696 364,039.13 ไฟฟ้า จํากดั

(factor F=1.2696)

รวม 1,889,260.81 1,714,332.63 4.ห้างหุ้นสว่น 

คิดเพียง 1,889,000.00 1,714,000 จํากดั เอส ไลน์

เพาเวอร์

2.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.ห้างหุ้นสว่น 5.ห้างหุ้นสว่น 

จํากดั ฐาปนา จํากดั จินดา

 -หมวดงานโครงสร้าง เฮาส์ซิ่ง มณีวิศวกรรม

  และสถาปัตยกรรม ควอลติี ้ 979,812.00

 -หมวดงานระบบ

  ไฟฟ้า 360,025.62

 -หมวดงานระบบ

  ประปา 63,758.00

 -หมวดงานระบบปรับ

   อากาศและระบาย

  อากาศ 87,730.00

รวม 1,491,325.62

Factor F 401,912.25

(factor F=1.2695)

รวม 1,893,237.87

คิดเพียง 1,880,000.00

3.บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3.บริษัท นคร    

หาดใหญ่การ

 -หมวดงานโครงสร้าง ไฟฟ้า จํากดั

  และสถาปัตยกรรม 977,377.00

 -หมวดงานระบบ

  ไฟฟ้า 353,213.00

 -หมวดงานระบบ

  ประปา 63,758.00

 -หมวดงานระบบปรับ

   อากาศและระบาย

  อากาศ 87,730.00

รวม 1,482,078.00

Factor F 148,207.80

(factor F=1.1)

รวม 1,630,285.80

คิดเพียง 1,630,285.80

4.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4.ห้างหุ้นสว่น 

จํากดั เอส ไลน์

 -หมวดงานโครงสร้าง เพาเวอร์

  และสถาปัตยกรรม 931,353.00

 -หมวดงานระบบ

  ไฟฟ้า 341,976.90

 -หมวดงานระบบ

  ประปา 59,774.00

 -หมวดงานระบบปรับ

   อากาศและระบาย

  อากาศ 83,385.00

รวม 1,416,488.90

Factor F 381,885.40

(factor F=1.2696)

รวม 1,798,374.30

คิดเพียง 1,790,000.00

5.ห้างหุ้นสว่น...

 - 9 - 



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5.ห้างหุ้นสว่น 

จํากดั จินดา

มณีวิศวกรรม

 -หมวดงานโครงสร้าง

  และสถาปัตยกรรม 977,646.00

 -หมวดงานระบบ

  ไฟฟ้า 356,775.62

 -หมวดงานระบบ

  ประปา 63,758.00

 -หมวดงานระบบปรับ

   อากาศและระบาย

  อากาศ 87,730.00

รวม 1,485,909.62

Factor F 254,090.38

(คา่ดําเนินการฯ)

รวม 1,740,000.00

คิดเพียง 1,740,000.00

รวมเป็นเงิน 1,889,000 รวมเป็นเงิน 1,620,000

จ้างปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

6 จ้างปรับปรุงห้องให้คํา 1 716,950.00 สอบราคา 8 5 ราย 5 ราย

ปรึกษาแผนกยา รายการ 1.ห้างหุ้นสว่น   1.ห้างหุ้นสว่น   ห้างหุ้นสว่น    จ.7/60

คณะแพทยศาสตร์ จํากดั ดบับลวิ จํากดั ดบับลวิ จํากดั ดบับลวิ ลว. 26 ตค.59

 -หมวดงานโครงสร้าง 430,584.00 แอนด์ เอฟ     372,730.00 แอนด์ เอฟ     แอนด์ เอฟ     

  และสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ 583,646 เสนอราคาถกูต้อง

 -หมวดงานระบบ ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

  ไฟฟ้า 54,433.08 47,234.00 2.ห้างหุ้นสว่น   583,500 รายละเอียด

 -หมวดงานระบบปรับ จํากดั พรชยั เสนอราคาตํ่าสดุ

   อากาศ 45,895.75 44,492.00 เฟอร์นิช ตํ่ากวา่วงเงินจดั

รวม 530,912.83 464,456.00 จ้าง 17.65%

Factor F 1.2708 125,774.68 3.บริษัท บารอ   

(factor F=1.2708) กตั เอ็นจิเนียริ่ง

รวม 674,684.02 590,230.68 จํากดั

คา่ใช้จ่ายพิเศษตาม

ข้อกําหนดฯ 42,265.00  - 4.ห้างหุ้นสว่น 

รวม 716,949.02 590,230.68 จํากดั ฐาปนา

คิดเพียง 716,950.00 590,000.00 เฮาส์ซิ่ง ควอล-ิ

ยกเลกิ BU-05  1 ชดุ 8,387.28 6,354.00 ตี ้

คิดเป็นเงิน 708,562.72 583,646.00
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.ห้างหุ้นสว่น   5.ห้างหุ้นสว่น 

จํากดั พรชยั จํากดั เอส ไลน์

 -หมวดงานโครงสร้าง เฟอร์นิช เพาเวอร์

  และสถาปัตยกรรม 388,673.00        

 -หมวดงานระบบ

  ไฟฟ้า 45,427.00          

 -หมวดงานระบบปรับ

   อากาศ 52,000.00          

รวม 486,100.00        

Factor F 131,635.88        

(factor F=1.2708)

รวม 617,735.88        

คา่ใช้จ่ายพิเศษตาม

ข้อกําหนดฯ 42,265.00          

รวม 660,000.88        

คิดเพียง 660,000.00        

ยกเลกิ BU-05  1 ชดุ  -

คิดเป็นเงิน 660,000.00        

3.บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3.บริษัท บารอ   

 -หมวดงานโครงสร้าง กตั เอ็นจิเนียริ่ง

  และสถาปัตยกรรม จํากดั 372,084.00        

 -หมวดงานระบบ

  ไฟฟ้า 54,433.08          

 -หมวดงานระบบปรับ

   อากาศ 45,896.00          

รวม 472,413.08        

Factor F 166,572.85        

(factor F=1.3526)

รวม 638,985.93        

คา่ใช้จ่ายพิเศษตาม

ข้อกําหนดฯ 24,075.00          

รวม 663,060.93        

คิดเพียง 663,000.00        

ยกเลกิ BU-05  1 ชดุ 8,927.16            

คิดเป็นเงิน 654,072.84        

4.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4.ห้างหุ้นสว่น 

 -หมวดงานโครงสร้าง จํากดั ฐาปนา

  และสถาปัตยกรรม เฮาส์ซิ่ง ควอล-ิ 430,384.00        

 -หมวดงานระบบ ตี ้

  ไฟฟ้า 54,433.08          

 -หมวดงานระบบปรับ

   อากาศ 45,892.00          

รวม 530,709.08        

Factor F 143,716.02        

(factor F=1.2708)

รวม 674,425.10        

คา่ใช้จ่ายพิเศษตาม

ข้อกําหนดฯ 42,265.00          

รวม 716,690.10        

คิดเพียง 700,000.00        

ยกเลกิ BU-05  1 ชดุ 8,387.28            

คิดเป็นเงิน 691,612.72        

5.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5.ห้างหุ้นสว่น 

 -หมวดงานโครงสร้าง จํากดั เอส ไลน์

  และสถาปัตยกรรม เพาเวอร์ 387,667.50        

 -หมวดงานระบบ

  ไฟฟ้า 49,594.00          

 -หมวดงานระบบปรับ

   อากาศ 33,182.00          

รวม 470,443.50        

Factor F 127,396.09        

(factor F=1.2708)

รวม 597,839.59        

คา่ใช้จ่ายพิเศษตาม

ข้อกําหนดฯ 38,038.50          

รวม 635,878.09        

คิดเพียง 635,000.00        

ยกเลกิ BU-05  1 ชดุ 7,548.55            

คิดเป็นเงิน 627,451.44        

รวมเป็นเงิน 716,950 รวมเป็นเงิน 583,500

จ้างปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

7 จ้างปรับปรุงหอพกั 1 1,490,000.00 สอบราคา 10     6  ราย     3  ราย

นกัศกึษาแพทย์ รายการ 1.บริษัท นคร 1.บริษัท บารอ   บริษัท บารอ   จ.9/60

บินหลา 1 หาดใหญ่การ กตั เอ็นจิเนียริ่ง กตั เอ็นจิเนีย ลว.28 ตค.59

คณะแพทยศาสตร์ ไฟฟ้า จํากดั จํากดั ริ่ง จํากดั 1,199,000 เสนอราคาถกูต้อง

 -หมวดงานโครงสร้าง ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

  และสถาปัตยกรรม 1,044,150.00 912,030.00        2.ห้างหุ้นสว่น 1,150,000 รายละเอียด

 -หมวดงานไฟฟ้าและ จํากดั เอส ไลน์ เสนอราคาตํ่าสดุ

  สือ่สาร 130,439.00 134,842.00        เพาเวอร์ ตํ่ากวา่วงเงินจดั

รวม 1,174,589.00 1,046,872.00     จ้าง 22.30%

Factor F = 1.2704 317,608.87 73,281.04          3.ห้างหุ้นสว่น 

(factor F=1.2704) (factor F=1.07) จํากดั พิชญ์นรี

รวม 1,492,197.87 1,120,153.04     การค้า

คิดเพียง 1,490,000.00 1,120,153.04     

เปลีย่นแปลงราย (ผิดเงื่อนไข)

ละเอียดลดวงเงิน 9,812.57

คิดเป็นเงิน 1,480,187.43

2.บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2.บริษัท บารอ   

กตั เอ็นจิเนียริ่ง

จํากดั

 -หมวดงานโครงสร้าง

  และสถาปัตยกรรม 1,065,506.00     

 -หมวดงานไฟฟ้าและ

  สือ่สาร 130,439.00        

รวม 1,195,945.00     

Factor F = 1.2704 3,109.45            

(factor F=1.0026)

รวม 1,199,054.45     

คิดเพียง 1,199,000.00     

3.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3.ห้างหุ้นสว่น 

จํากดั เอส ไลน์

เพาเวอร์

 -หมวดงานโครงสร้าง

  และสถาปัตยกรรม 851,928.00        

 -หมวดงานไฟฟ้าและ

  สือ่สาร 104,654.00        

รวม 956,582.00        

Factor F = 1.2704 258,659.77        

(factor F=1.2704)

รวม 1,215,241.77     

คิดเพียง 1,200,000.00     

4.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4.ห้างหุ้นสว่น 

จํากดั พิชญ์นรี

การค้า

 -หมวดงานโครงสร้าง

  และสถาปัตยกรรม 1,065,390.00     

 -หมวดงานไฟฟ้าและ

  สือ่สาร 130,439.00        

รวม 1,195,829.00     

Factor F = 1.2704 43,171.00          

(factor F=1.036)

รวม 1,239,000.00     

คิดเพียง 1,239,000.00     

5.บริษัท...

 - 19 - 



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5.บริษัท แก้ว

กมลการช่าง

จํากดั

 -หมวดงานโครงสร้าง

  และสถาปัตยกรรม 890,590.00        

 -หมวดงานไฟฟ้าและ

  สือ่สาร 105,947.00        

รวม 996,537.00        

Factor F = 1.2704 269,463.60        

(factor F=1.2704)

รวม 1,266,000.60     

คิดเพียง 1,266,000.00     

(ผิดเงื่อนไข)

6.บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

6.บริษัท ปักต์ใต้

ขนสง่ จํากดั

 -หมวดงานโครงสร้าง

  และสถาปัตยกรรม 911,650.00        

 -หมวดงานไฟฟ้าและ

  สือ่สาร 130,439.00        

รวม 1,042,089.00     

Factor F = 1.2704 281,780.87        

(factor F=1.2704)

รวม 1,323,869.87     

คิดเพียง 1,320,000.00     

(ผิดเงื่อนไข)

รวมเป็นเงิน 1,490,000 รวมเป็นเงิน 1,150,000

1.กล้องถ่ายรูป...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

8 1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1 80,000 สอบราคา 4     3  ราย     3  ราย     3  ราย

ชดุ 1.ห้างหุ้นสว่น 1.บริษัท เอวี 1.บริษัท เอวี รายการที่ 

จํากดั ซีแอนด์ แอล เพาเวอร์ แอล เพาเวอร์    1-4, 6-8 

2.เครื่องสลบัสญัญาณ 1 320,000 อาร์ อินฟอร์เม ทรอนิกส์ เทค- ทรอนิกส์ เทค- ค.30/60

ภาพและวิดิโอ ชดุ ชัน่ เทคโนโลยี โนโลยี จํากดั โนโลยี จํากดั ลว.28 ตค.59

รายการที่ 1 86,900 รายการที่ 1-4, รายการที่ 1 86,900 เสนอราคาถกูต้อง

3.เครื่องบนัทกึภาพ 1 200,000 Nikon  6-8 ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ รายการที่  5

วิดิโอ ชดุ รุ่น D810 80,000 รายละเอียด ค.31/60

(Body Only) 2.บริษัท บิท รายการที่ 5 ลว.28 ตค.59

4.เครื่องสง่สญัญาณ 1 190,000 โฟล จํากดั รายการที่ 2 333,000 เสนอราคาตํ่าสดุ

วิดิโอไร้สาย ชดุ รายการที่ 5  @80,700 รายการที่ 1,4,5 ลดเหลอื สงูกวา่วงเงินจดัซือ้

 = 161,400 320,000 4.29%

5.เครื่องคอมพิวเตอร์ 2  @70,000 ยี่ห้อ Intel 3.ห้างหุ้นสว่น

สาํหรับตดัตอ่ ชดุ  = 140,000 จํากดั ซีแอนด์ รายการที่ 1,2,4,8

อาร์ อินฟอร์เม รายการที่ 3 132,000 เสนอราคาเทา่กบั

ชัน่ เทคโนโลยี วงเงินจดัซือ้

รายการที่ 1,5 รายการที่ 4 190,000

6.กล้องถ่ายวิดิโอ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

6.กล้องถ่ายวิดิโอ 2.บริษัท เอวี รายการที่ 5 149,000 รายการที่ 3,6

สเปคที่ 1 1 220,000 แอล เพาเวอร์ ลดเหลอื เสนอราคาตํ่ากวา่

ชดุ ทรอนิกส์ เทค- 146,000 วงเงินจดัซือ้ 

สเปคที่ 2 1 220,000 โนโลยี จํากดั รายการที่ 3  34%

ชดุ รายการที่ 1 86,000 รายการที่ 6 220,000 รายการที่ 6  9.09%

ยี่ห้อ Nikon ลดเหลอื

สเปคที่ 3 1 220,000 รุ่น D810 200,000 รายการที่  7

ชดุ (Body Only) เสนอราคาสงูกวา่

รายการที่ 7 242,000 วงเงินจดัซือ้  8.18%

รายการที่ 2 333,000 ลดเหลอื

ยี่ห้อ Black ma- 238,000

gic รุ่น ATEM 

Production 2.บริษัท บิทโฟล

Studio 4K จํากดั รายการที่ 8 234,000

ลดเหลอื

220,000

รายการที่ 3...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 3 132,000

ยี่ห้อ Blackma-

gic รุ่น Hyper-

Deck Studio Pro

รายการที่ 4 250,000

ยี่ห้อ AIRBOND

 รุ่น HD-300

รายการที่ 6

สเปคที่ 1 220,000

ยี่ห้อ PANASO-

NIC รุ่น AW-

HE40HK/HK

สเปคที่ 2...

 - 24- 



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

สเปคที่ 2 242,000

ยี่ห้อ PANASO-

NIC รุ่น AW-

HE40HK/HK

สเปคที่ 3 234,000

ยี่ห้อ PANASO-

NIC รุ่น AW-

HE40HK/HK

3.บริษัท บิท

โฟล จํากดั

รายการที่ 1 87,900

ยี่ห้อ Nikon

รุ่น D810 (Body

Only)

รายการที่ 4...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 4 235,000             

ยี่ห้อ AIRBOND

รุ่น HD-300

รายการที่ 5  @70,000

 = 140,000

ยี่ห้อ Intel

รวมเป็นเงิน 1,590,000 รวมเป็นเงิน 1,526,000

1.เครื่องคอม...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

9 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สอบราคา 3 2 ราย 2 ราย

(CPU+จอ) 1.บริษัท เอม 1.บริษัท เอม 1.บริษัท เอม รายการที่  1-5

สเปค 1 11  @12,920 คอนซลัติง้ คอนซลัติง้ คอนซลัติง้ ค.45/60

เครื่อง  = 142,120 จํากดั จํากดั จํากดั ลว.11 พย.59

รายการที่ 1  @12,550 รายการที่ 1-6 รายการที่ 1 138,050 เสนอราคาถกูต้อง

2.เครื่องคอมพิวเตอร์  = 138,050 ตามเงื่อนไข และ รายการที่  6

(ไมร่วมจอ) 2.บริษัท บิท- รายการที่ 2 111,100 รายละเอียด ค.46/60

สเปค 1 11  @10,400 รายการที่ 2  @10,100 โฟน รายการที่ 1-5 ลว.11 พย.59

เครื่อง  = 114,400  = 111,100 รายการที่ 1-6 รายการที่ 3 16,800 เสนอราคาตํ่าสดุ

ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

3.เครื่องคอมพิวเตอร์ รายการที่ 3 16,800 รายการที่ 4 38,300 รายการที่ 1  2.86%

(ไมร่วมจอ) รายการที่ 2  2.88%

สเปค 2 1 18,500.00 รายการที่ 4  @19,150 รายการที่ 5 16,700 รายการที่ 3  9.19%

เครื่อง  = 38,300 รายการที่ 4 20.20%

รายการที่ 5 22.33%

รายการที่ 5 16,700

4.เครื่องคอม...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4.เครื่องคอมพิวเตอร์ สอบราคา รายการที่ 6  @29,950 2.บริษัท บิท-

(CPU+จอ)  = 59,900 โฟน จํากดั

สเปค 3 2  @24,000 รายการที่ 6 55,000 เสนอราคาถกูต้อง

เครื่อง  = 48,000 2.บริษัท บิท- ตามเงื่อนไข และ

โฟน จํากดั รายละเอียด

5.เครื่องคอมพิวเตอร์ รายการที่ 1  @13,350 เสนอราคาตํ่าสดุ

(ไมร่วมจอ)  = 146,850 ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

สเปค 3 1 21,500 รายการที่ 2  @10,550 1.79%

เครื่อง  = 116,050

รายการที่ 3 17,400

6.เครื่องคอมพิวเตอร์

(CPU+จอ) รายการที่ 4  @19,850

สเปค 4 2  @28,000  = 39,700

เครื่อง  = 56,000 รายการที่ 5 17,500

รายการที่ 6  @27,500

 = 55,000

รวมเป็นเงิน 400,520 รวมเป็นเงิน 375,950

 10.เครื่องผนกึ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่เสนอ

 (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

10 เครื่องผนกึสายถงุ 4  @160,500 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

เลอืด ชดุ  = 642,000 บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเค ค.40/60

เอช (ประเทศ เอช (ประเทศ เอสเอช (ประ ลว.13 ตค.59

ไทย) จํากดั  @138,750 ไทย) จํากดั เทศไทย) 555,000 เสนอราคาถกูต้อง

 = 555,000 จํากดั ตามเงื่อนไข และ

Terumo รายละเอียด

รุ่น T-Seal II เสนอราคาตํ่ากวา่

วงเงินจดัซือ้ 13.55%

แถม Hand sealer

รวมเป็นเงิน 642,000 รวมเป็นเงิน 555,000 2 อนั
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