
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
ช้ือชุดฝึกการหายใจส าหรับผู้ใหญ่ 3,600 ชุด        486,000.00         486,000.00 1.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)           486,000.00 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์         486,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.1/65

(@135) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด    เห็นสมควรซ้ือ ลว.1 ต.ค. 64
(ผลิตภัณฑ์ TELEFLEX-HUDSON)

รวมเป็นเงิน       486,000.00       486,000.00 รวมเป็นเงิน       486,000.00 ปวันพัชร
ชุดให้น้ าเกลือส าหรับผู้ใหญ่ แบบล็อค 20,000 ชุด        385,200.00         385,200.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           385,200.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         385,200.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.2/65

(@19.26) (ผลิตภัณฑ์ B.BRAUN)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       385,200.00       385,200.00 รวมเป็นเงิน       385,200.00 ปวันพัชร
3 รายการอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรครังสีร่วมรักษา 18 รายการ      8,181,050.00      8,181,050.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        8,181,050.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด      8,181,050.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก วร.3/65

   ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 1 ต.ค. 64
 - บริษัทยินดีแถมสินค้ารวมเป็นเงิน 316,150 บาท ดังน้ี
   1 .รายการท่ี 5 จ านวน 5 ช้ิน เป็นเงิน 29,960 บาท
   2. รายการท่ี 9 จ านวน 50 ช้ิน เป็นเงิน 42,800 บาท
   3. รายการท่ี 10 จ านวน 8 ช้ิน เป็นเงิน 12,840 บาท
   4. รายการท่ี 11 จ านวน 20 ช้ิน เป็นเงิน 32,100 บาท
   5. รายการท่ี 13 จ านวน 5 ช้ิน เป็นเงิน 16,050 บาท
   6. รายการท่ี 15 จ านวน 50 ช้ิน เป็นเงิน 45,000 บาท
   7. รายการท่ี 17 จ านวน 30 ช้ิน เป็นเงิน 64,200 บาท
   8. Cath Cobra/Diagnotic catheter BLK
   จ านวน 10 ช้ิน เป็นเงิน 9,000 บาท
   9.Set Radial จ านวน 20 ชุด เป็นเงิน  64,200 บาท

รวมเป็นเงิน    8,181,050.00     8,181,050.00 รวมเป็นเงิน     8,181,050.00 สุพรรษา

4 ชุดประสาทหูเทียม 3 เคร่ือง      2,460,000.00       2,460,000.00 1.บริษัท ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์        2,460,000.00 บริษัท ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์       2,460,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก วร.4/65

(@820,000) จ ากัด จ ากัด    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 1.ต.ค. 64
 - บริษัทยินดีแถมอุปกรณ์รวมมูลค่า 79,250 บาท ดังน้ี
   1.แบตเตอร่ีแบบชาร์ตไฟใหม่ได้ ส าหรับ CP910 จ านวน
   2 ก้อน มูลค่า 19,600 บาท
   2.แบตเตอร่ีแบบ Zinc air 675 ส าหรับ Kanso950 
   60 แผง มูลค่า 21,000 บาท
   3.กล่องดูดความช้ืน มูลค่า 5,500 บาท
   4.ชุดอุปกรณ์กันน้ า ส าหรับ Kanso950 มูลค่า 4850 บาท
   5.อุปกรณ์เสริม-ไมโครโฟนไร้สาย มูลค่า 19,500 บาท
   6.กระเป๋าใส่อุปกรณ์มูลค่า 2,200 บาท
   7.โปรแกรมฝึกทักษะการฟัง จ านวน 10 คร้ัง มูลค่า 6,600
   บาท
   8. ตรวจเช็ดเคร่ืองและท าความสะอาดเคร่ือง

รวมเป็นเงิน    2,460,000.00     2,460,000.00 รวมเป็นเงิน     2,460,000.00 สุพรรษา

1 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  3 พฤศจิกายน  2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

2 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



5 ชุดพ่นยา with mouth piece 775 ชุด        496,000.00         496,000.00 1.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)           496,000.00 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์         496,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.5/65

(@640) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด    เห็นสมควรซ้ือ ลว.1 ต.ค. 64

(ผลิตภัณฑ์ Smith medical)

รวมเป็นเงิน       496,000.00       496,000.00 รวมเป็นเงิน       496,000.00 ปวันพัชร

6 วัสดุผลิตกายอุปกรณ์ 7 รายการ        775,700.00         775,700.00 1.บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย จ ากัด           636,600.00 บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย จ ากัด         554,100.00  - บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย จ ากัด วร.6/65

รายการท่ี 1  ไม่เสนอราคา   - รายการท่ี 3 เสนอราคาต่อหน่วย 3,406.25 บาท ลว.1 ต.ค. 64

1.แผ่นพิไลท์สีเน้ือ 45 แผ่น          30,750.00 รายการท่ี 2  ไม่เสนอราคา    ต่ ากว่าราคาคร้ังสุดท้าย/วงเงินท่ีจะซ้ือ 2.19%

(@683.33) รายการท่ี 3              3,406.25   - รายการท่ี 4 เสนอราคาต่อหน่วย 2,968.75 บาท

2.แผ่นพลาสตาร์โสตสีเน้ือ 45 แผ่น          61,550.00 รายการท่ี 4              2,968.75 บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป         100,200.00    ต่ ากว่าราคาคร้ังสุดท้าย/วงเงินท่ีจะซ้ือ 19.76%

(@1,364.78) รายการท่ี 5              4,071.25   - รายการท่ี 5 เสนอราคาต่อหน่วย 4,071.25 บาท

3.แผ่นโพลีพรอพพีลีน 80 แผ่น        272,500.00 รายการท่ี 6  ไม่เสนอราคา    ต่ ากว่าราคาคร้ังสุดท้าย/วงเงินท่ีจะซ้ือ 1.00%

(@3,406.25) รายการท่ี 7  ไม่ผ่านการพิจารณา  - บริษัทยินดีแถม Casting Tapes Cellacast Xtra,

4.แผ่นไฮเด็นซิต้ีโพลีเทธีลีน 40 แผ่น        118,750.00    Yellow (699G30-12.5-4-10) มูลค่า 18,301 บาท

(@2,968.75) 2.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป           766,700.00

5.แผ่นโคโพลีเมอร์ 40 แผ่น        162,850.00 รายการท่ี 1                 683.33  - บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป วร.7/65

(@4,071.25) รายการท่ี 2              1,367.78   - รายการท่ี 1 เสนอราคาต่อหน่วย 683.33 บาท ลว.20 ต.ค. 64

6.แผ่นนีโอพลีน 10 แผ่น            7,900.00 รายการท่ี 3  ไม่ผ่านการพิจารณา    ต่ ากว่าราคาคร้ังสุดท้าย/วงเงินท่ีจะซ้ือ 1.44%

(@790) รายการท่ี 4  ไม่ผ่านการพิจารณา   - รายการท่ี 2 เสนอราคาต่อหน่วย 1,367.78 บาท

7.กระดาษลอกลาย รายการท่ี 5  ไม่ผ่านการพิจารณา    ต่ ากว่าราคาคร้ังสุดท้าย/วงเงินท่ีจะซ้ือ 2.30%

รายการท่ี 6                 790.00   - รายการท่ี 6 เสนอราคาต่อหน่วย 790 บาท

รายการท่ี 7  ไม่ผ่านการพิจารณา    เท่ากับราคาคร้ังสุดท้าย / วงเงินท่ีจะซ้ือ

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต  - ขออนุมัติยกเลิกรายการท่ี 7 กระดาษลอกลาย

รายการท่ี 1  ไม่ผ่านการพิจารณา    เน่ืองจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

รายการท่ี 2  ไม่เสนอราคา

รายการท่ี 3  ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการท่ี 4  ไม่เสนอราคา

รายการท่ี 5  ไม่เสนอราคา

รายการท่ี 6  ไม่เสนอราคา

รายการท่ี 7  ไม่เสนอราคา

รวมเป็นเงิน       775,700.00       775,700.00 รวมเป็นเงิน       654,300.00 สุพรรษา

7 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ผ้าฝ้ายสีขาว 7000 หลา        490,000.00         490,000.00 1.บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด           490,000.00 บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด         490,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.8/65

หน้ากว้าง 72 น้ิว 140 เส้น (@70)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.8 ต.ค.64

รวมเป็นเงิน       490,000.00       490,000.00 รวมเป็นเงิน       490,000.00 สุธาสินี

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

e-bidding 

เกณฑ์ราคา



8 สต้ิกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด 5*4.8 ซม. 500 ม้วน        375,000.00         375,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพี เมดดิเทค           375,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพี เมดดิเทค         375,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.9/65

สีเขียวธรรมดา (@750)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.12 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       375,000.00       375,000.00 รวมเป็นเงิน       375,000.00 สุธาสินี

9 วัสดุการแพทย์รายการกระดาษนอนวูเวนห่อ 216 กล่อง        432,000.00         432,000.00 1.บริษัท เรียลเมด จ ากัด           432,000.00 บริษัท เรียลเมด จ ากัด         432,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.10/65

เคร่ืองมือแพทย์ ขนาด90*90 ซม. (@2,000)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.8 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       432,000.00       432,000.00 รวมเป็นเงิน       432,000.00 สุธาสินี

10 Hydrocolloid Dressing ขนาด 4*4 น้ิว 7,000 แผ่น        374,500.00         374,500.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           374,500.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         374,500.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.11/65

(@53.50) (ผลิตภัณฑ์ CONVATEC)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.8 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       374,500.00       374,500.00 รวมเป็นเงิน       374,500.00 ปวันพัชร

11 ชุดตรวจ Novel corona virus real time 1,000 kit    19,200,000.00     19,200,000.00 1.บริษัท ซี เมดิค จ ากัด       19,200,000.00 บริษัท ซี เมดิค จ ากัด     19,200,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก วร.12/65

PCR kit 25 test (Sansure Biotech)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.8 ต.ค. 64

 - บริษัทยินดีแถมสินค้ารวมเป็นเงิน 876,000 บาท ดังน้ี

   1. PCR plate transfer จ านวน 300 ถาดเป็นเงิน

   45,000 บาท

   2. น้ ายาตรวจหา Variants จ านวน 400 ตัวอย่าง

   เป็นเงิน 800,000 บาท

   3. เคร่ืองป่ันตก PCR plate จ านวน 1 เคร่ือง

   เป็นเงิน 16,000 บาท

   4. เคร่ืองป่ันเหว่ียงสารตกตะอนความเร็วรอบต่ า

   จ านวน 1 เคร่ืองเป็นเงิน 15,000 บาท

รวมเป็นเงิน   19,200,000.00   19,200,000.00 รวมเป็นเงิน   19,200,000.00 ชนิสรา

12 วัสดุการแพทย์ รายการ Surgicel fibrillar 5 รายการ        387,768.00         387,768.00 1.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)           387,768.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)         387,768.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.13/65

ขนาด 4*4 inch จ ากัด จ ากัด    เห็นสมควรซ้ือ ลว.8 ต.ค. 64

(ผลิตภัณฑ์ Ethicon)

รวมเป็นเงิน       387,768.00       387,768.00 รวมเป็นเงิน       387,768.00 สุธาสินี

13 ลูกสูบยางแดง 3 รายการ        457,900.00         457,900.00 1.ทอพพิเคิล เมด           457,900.00 ทอพพิเคิล เมด         457,900.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.14/65

1.ลูกสูบยางแดง No.2 (Syringe Ball) 2,000 อัน        112,000.00 (ผลิตภัณฑ์แคนตัน)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.29 ต.ค. 64

(@56)

2.ลูกสูบยางแดง No.3 (Syringe Ball) 4,500 อัน        265,500.00

(@59)

3.ลูกสูบยางแดง No.5 (Syringe Ball) 1,200 อัน          80,400.00

(@67)

รวมเป็นเงิน       457,900.00       457,900.00 รวมเป็นเงิน       457,900.00 ปวันพัชร

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



14 กระดาษต่อเน่ืองใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 600 กล่อง        358,800.00         240,000.00 1.บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากัด           358,800.00 บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากัด         358,800.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.15/65

งานเงินรายได้ (@598)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.18 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       358,800.00       240,000.00 รวมเป็นเงิน       358,800.00 ปวันพัชร

15 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 8,300 หลา        498,000.00         498,000.00 1.บริษัท ภูษาสไตส์ จ ากัด           498,000.00 บริษัท ภูษาสไตส์ จ ากัด         498,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.16/65

รายการ ผ้าซันฟอไรซ์ สีเขียวแก่ (@60)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.25 ต.ค. 64

หน้ากว้าง 44 น้ิว

รวมเป็นเงิน       498,000.00       498,000.00 รวมเป็นเงิน       498,000.00 สุธาสินี

16 ชุดให้เลือด administration 03BT 25,000 ชุด        475,000.00         425,000.00 1.บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด           475,000.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด         475,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.17/65

(@19) (ผลิตภัณฑ์ เอ็ม ดี เมดิเทค)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.18 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       475,000.00       425,000.00 รวมเป็นเงิน       475,000.00 ปวันพัชร

17 เฝือกไฟเบอร์กลาส 4 รายการ        490,616.40         490,616.40 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           490,616.40 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         490,616.40  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.18/65

1.เฝือกไฟเบอร์กลาส ขนาด 3 น้ิว* 4 หลา 700 ม้วน        251,664.00 (ผลิตภัณฑ์ 3M)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.18 ต.ค. 64

(@359.52)

2.เฝือกไฟเบอร์กลาส ขนาด 4 น้ิว* 4 หลา 250 ม้วน        112,350.00

(@449.40)

3.เฝือกไฟเบอร์กลาส ขนาด 5 น้ิว* 4 หลา 80 ม้วน          45,710.40

(@571.38)

4.เฝือกไฟเบอร์กลาส ขนาด 2 น้ิว* 4 หลา 300 ม้วน          80,892.00

(@269.64)

รวมเป็นเงิน       490,616.40       490,616.40 รวมเป็นเงิน       490,616.40 ปวันพัชร

18 ซองส าหรับบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ 8 รายการ        398,065.00         398,065.00 1.บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)           398,065.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)         398,065.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.20/65

(ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.18 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       398,065.00       398,065.00 รวมเป็นเงิน       398,065.00 ปวันพัชร

จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปแบบดิจิตอล 1 เคร่ือง        338,100.00         338,100.00 1.บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน.เมด จ ากัด           338,100.00 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน.เมด จ ากัด         338,100.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.2/65

แบบรวมอะไหล่    เห็นสมควรจ้าง ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       338,100.00       338,100.00 รวมเป็นเงิน       338,100.00 ชนิสรา

20 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปแบบดิจิตอล 1 เคร่ือง        380,000.00         380,000.00 1.บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน.เมด จ ากัด           380,000.00 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน.เมด จ ากัด         380,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.3/65

แบบรวมอะไหล่    เห็นสมควรจ้าง ลว. 1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       380,000.00       380,000.00 รวมเป็นเงิน       380,000.00 ชนิสรา

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

19 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



จ้างบ ารุงเคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี (C-ARM) 1 เคร่ือง        315,650.00         315,650.00 1.บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด           315,650.00 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด         315,650.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.4/65

แบบรวมอะไหล่    เห็นสมควรจ้าง ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       315,650.00       315,650.00 รวมเป็นเงิน       315,650.00 ชนิสรา

จ้างบ ารุงเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จ าลอง 1 เคร่ือง        800,000.00         800,000.00 1.บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด           800,000.00 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด         800,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.5/65

การฉายรังสีรักษา CT sim แบบรวมอะไหล่    เห็นสมควรจ้าง ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       800,000.00       800,000.00 รวมเป็นเงิน       800,000.00 ชนิสรา

23 บ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1 เคร่ือง      2,860,000.00       2,860,000.00 1.บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด        2,860,000.00 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด       2,860,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.6/65

แบบรวมอะไหล่    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน    2,860,000.00     2,860,000.00 รวมเป็นเงิน     2,860,000.00 ชนิสรา

บ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1 เคร่ือง      5,000,000.00       5,000,000.00 1.บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด        5,000,000.00 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด       5,000,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.7/65

แบบรวมอะไหล่    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน    5,000,000.00     5,000,000.00 รวมเป็นเงิน     5,000,000.00 ชนิสรา

บ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดระดาบ 1 เคร่ือง      1,702,260.00      1,702,260.00 1.บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด        1,702,260.00 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด      1,702,260.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.8/65

เด่ียว แบบรวมอะไหล่    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน    1,702,260.00     1,702,260.00 รวมเป็นเงิน     1,702,260.00 ชนิสรา

26 บ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง      2,100,000.00       2,100,000.00 1.บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จ ากัด        2,400,000.00 บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จ ากัด       2,100,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.9/65

แบบรวมอะไหล่ (@1,050,000)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 1 ต.ค. 64

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

27 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองใส่แร่อิริเดียม -192 1 เคร่ือง        475,000.00         475,000.00 1.บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จ ากัด           475,000.00 บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จ ากัด         475,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.10/65

และชุดคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา    เห็นสมควรจ้าง ลว. 1 ต.ค. 64

แบบไม่รวมอะไหล่

รวมเป็นเงิน       475,000.00       475,000.00 รวมเป็นเงิน       475,000.00 ชนิสรา

บ ารุงรักษาเคร่ืองท าลายเช้ือจุลินทรีย์เคร่ืองล้าง 1 งาน      1,750,000.00      1,750,000.00 1.บริษัท ที อี คิว จ ากัด        1,780,000.00 บริษัท ที อี คิว จ ากัด      1,750,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.11/65

อัตโนมัติและเคร่ืองผลิตไอน้ าประจ าปี 2565    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน    1,750,000.00     1,750,000.00 รวมเป็นเงิน     1,750,000.00 ธีรเจต

บ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปแบบดิจิตอล 1 เคร่ือง        355,800.00         355,800.00 1.บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน.เมด จ ากัด           355,800.00 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน.เมด จ ากัด         355,800.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.12/65

แบบรวมอะไหล่    เห็นสมควรจ้าง ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       355,800.00       355,800.00 รวมเป็นเงิน       355,800.00 ชนิสรา
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30 บ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์เต้านมระบบสามมิติ 1 เคร่ือง      2,100,000.00       2,100,000.00 1.บริษัทบีเจเอช เมดิคอล จ ากัด        2,100,000.00 บริษัทบีเจเอช เมดิคอล จ ากัด       2,100,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.13/65

   ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 1 ต.ค. 64

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

31 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืน 3 เคร่ือง      1,416,000.00       1,416,000.00 1.บริษัท ซีเมนส์ เฮลแคร์ จ ากัด        1,701,000.00 บริษัท ซีเมนส์ เฮลแคร์ จ ากัด       1,416,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.14/65

เสียงความถ่ีสูงชนิดสี (@472,000)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 11 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน    1,416,000.00     1,416,000.00 รวมเป็นเงิน     1,416,000.00 ชนิสรา

บ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดสอง 1 เคร่ือง      2,500,000.00       2,500,000.00 1.บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด        2,500,000.00 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด       2,500,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.15/65

ระนาบแบบรวมอะไหล่    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน    2,500,000.00     2,500,000.00 รวมเป็นเงิน       250,000.00 ชนิสรา

บ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า 3 เคร่ือง        562,820.00         562,820.00 1.บริษัท วอทฟอร์ด คอลโทรล (ประเทศไทย)           589,570.00 บริษัท วอทฟอร์ด คอลโทรล (ประเทศไทย)         562,820.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.16/65

แบบรวมอะไหล่ (@187,606) จ ากัด จ ากัด    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       562,820.00       562,820.00 รวมเป็นเงิน       562,820.00 ชนิสรา

34 บ ารุงรักษาระบบ PACS แบบรวมอะไหล่ 1 ระบบ      1,332,000.00       1,332,000.00 1.บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน.เมด จ ากัด        1,332,000.00 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน.เมด จ ากัด       1,332,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.17/65

   ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน    1,332,000.00     1,332,000.00 รวมเป็นเงิน     1,332,000.00 ชนิสรา

35 จ้างบ ารุงลิฟต์และบันไดเล่ือนประจ าปี 2565 1 ปี      2,200,000.00       2,200,000.00 1.บริษัทโอทิส เอเลเวเทอร์ ( ประเทศไทย) จ ากัด        2,200,000.00 บริษัทโอทิส เอเลเวเทอร์ ( ประเทศไทย)       2,200,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.18/65

จ ากัด    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน    2,200,000.00     2,200,000.00 รวมเป็นเงิน     2,200,000.00 ธีรเจต

36 บ ารุงรักษาเคร่ืองเอกเรย์เคล่ือนท่ี 3 เคร่ือง      1,649,833.00       1,649,833.00 1.บริษัท ซีเมนส์ เฮลแคร์ จ ากัด        1,719,333.00 บริษัท ซีเมนส์ เฮลแคร์ จ ากัด       1,649,833.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.19/65

แบบรวมอะไหล่ (@549,944.)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 8 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน    1,649,833.00     1,649,833.00 รวมเป็นเงิน     1,649,833.00 ชนิสรา

บ ารุงรักษาเคร่ืองเอกเรย์เคล่ือนท่ี 1 เคร่ือง        600,000.00         600,000.00 1.บริษัท ฟูจิฟิล์ม ( ประเทศไทย ) จ ากัด           600,000.00 บริษัท ฟูจิฟิล์ม ( ประเทศไทย ) จ ากัด         600,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.20/65

แบบดิจิตอล แบบรวมอะไหล่    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       600,000.00       600,000.00 รวมเป็นเงิน       250,000.00 ชนิสรา

จ้างสอบเทียมและบ ารุงรักษาเคร่ืองวัดปริมาณก๊าซ 16 เคร่ือง        470,576.00         470,576.00 1.บริษัท โซวิค จ ากัด           470,576.00 บริษัท โซวิค จ ากัด         470,576.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.23/65

ท่ีใช้ระงับความรู้สึก (@29,411)    เห็นสมควรจ้าง ลว.1 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       470,576.00       470,576.00 รวมเป็นเงิน       470,576.00 ชนิสรา

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

32 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

33 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

38 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

37 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง
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เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ 4 เคร่ือง      1,920,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท โซวิค จ ากัด        2,780,000.00 บริษัท โซวิค จ ากัด    1,920,000.00  - คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือ ค.2/64

ส าหรับห้องพักฟ้ืน  (@480,000) เจาะจง  รุ่น MX550 (ผลิตภัณฑ์ Philips)    จากผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 11 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน     1,920,000.00 รวมเป็นเงิน   1,920,000.00 สุพรรษา

เคร่ืองรัดห้ามเลือดชนิดไฟฟ้า 1 เคร่ือง         359,900.00       449,900.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด           410,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       410,000.00  -  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.3/65

เจาะจง รุ่น ATS4000 (ผลิตภัณฑ์ Zimmer Biomet)     และเห็นสมควรซ้ือ ลว.11 ต.ค.64

รวมเป็นเงิน       359,900.00     449,900.00 รวมเป็นเงิน     410,000.00 สุพรรษา

เคร่ืองป่ันความเร็วสูง 1 เคร่ือง         600,000.00 1.บริษัท พี ซี แอล โอลด้ิง จ ากัด           599,000.00 บริษัท พี ซี แอล โอลด้ิง จ ากัด       599,000.00  - บริษัทเสนอราคา 599,000 บาท ต่ ากว่าวงเงินท่ีขอซ้ือ ค.4/65

(ผลิตภัณฑ์ Beckman Coulter)    ร้อยละ 0.17 ลว.11 ต.ค.64

 - บริษัทยินดีแถมหลอดป่ันเหว่ียงชนิดฝาเกลียวแบบก้น

   แหลมขนาด 50 มิลลิลิตร จ านวน 250 หลอด

   มูลค่า 3,500 บาท

รวมเป็นเงิน       600,000.00 รวมเป็นเงิน     599,000.00 สุพรรษา

ตู้เพาะเล้ียงเซลล์ควบคุมก๊าซ 1 ตู้         900,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 898,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์       898,000.00  - บริษัทเสนอราคา 898,000 บาท ต่ ากว่าวงเงินท่ีขอซ้ือ ค.5/65

คาร์บอนไดออกไซด์ แบบเขย่า (ผลิตภัณฑ์ Eppendort)    ร้อยละ 0.22 ลว. 11 ต.ค.64

 - บริษัทยินดีรับประกันคุณภาพของเคร่ืองมือเป็นระยะ

    เวลา 3 ปี

รวมเป็นเงิน       900,000.00 รวมเป็นเงิน     898,000.00 สุพรรษา

กล้องส่องตรวจปอดและหลอด- 1 เคร่ือง      1,120,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ ากัด 1,400,000.00 บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ ากัด    1,120,000.00  - คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือ ค.16/65

ลมชนิดวิดีทัศน์ เจาะจง รุ่น BF-1TH190 (ผลิตภัณฑ์ Olympus)    จากผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.14 ต.ค.64

รวมเป็นเงิน     1,120,000.00 รวมเป็นเงิน   1,120,000.00 สุพรรษา

6 ชุดอุปกรณ์จับยึดกระโหลกศรีษะ 1 เคร่ือง         960,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด 960,000.00 บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด       960,000.00  - คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือ ค.7/65

ชนิดเอ็กซเรย์ผ่านได้ เจาะจง รุ่น Mayfield Infinity XR2 Radiolucent System    จากผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 14 ต.ค.64

(ผลิตภัณฑ์ Integra)

รวมเป็นเงิน       960,000.00 รวมเป็นเงิน     960,000.00 สุพรรษา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

3

4

5

2

1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  3 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง
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7 เคร่ืองผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วย 1 เคร่ือง      3,450,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,800,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     3,450,000.00  - คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือ ค.8/65

คล่ืนความถ่ีสูง เจาะจง (ผลิตภัณฑ์ Alcon)    จากผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.14 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน     3,450,000.00 รวมเป็นเงิน   3,450,000.00 สุพรรษา

8 กล้องส่องตรวจท่อและกระเพาะ 2 ช้ิน         394,600.00       493,270.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 420,000.00 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด       420,000.00  -  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.9/65

ปัสสาวะ (@197,300) เจาะจง (ผลิตภัณฑ์ Karl Storz)     และเห็นสมควรซ้ือ ลว. 14 ต.ค.64

รวมเป็นเงิน       394,600.00     493,270.00 รวมเป็นเงิน     420,000.00 สุพรรษา

9 กล้องส่องตรวจท่อไตขนาดเล็ก 1 ชุด         304,000.00       304,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 304,000.00 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด       304,000.00  -  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.10/65

เจาะจง (ผลิตภัณฑ์ Karl Storz)     และเห็นสมควรซ้ือ ลว.14 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       304,000.00     304,000.00 รวมเป็นเงิน     304,000.00 สุพรรษา

10 เลนส์กล้องส่องตรวจกระเพาะ 1 ชุด         391,700.00       489,632.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 418,000.00 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด       418,000.00  -  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.11/65

ปัสสาวะ เจาะจง (ผลิตภัณฑ์ Karl Storz)     และเห็นสมควรซ้ือ ลว. 14 ต.ค.64

รวมเป็นเงิน       391,700.00     489,632.00 รวมเป็นเงิน     418,000.00 สุพรรษา

11 เตียงผ่าตัดเล็ก 1 เตียง      1,150,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,220,000.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด    1,150,000.00  - คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือ ค.12/65

เจาะจง รุ่น Lyra (ผลิตภัณฑ์ Maquet,Getinge Germany)    จากผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.14 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน     1,150,000.00 รวมเป็นเงิน   1,150,000.00 วันชัย

12 โคมไฟผ่าตัด 1 ชุด      1,280,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,410,000.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด    1,280,000.00  - คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือ ค.13/65

เจาะจง รุ่น PoweLEDII700/500DF    จากผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 14 ต.ค.64

(ผลิตภัณฑ์ Maquet,Getinge/Fraance)

รวมเป็นเงิน     1,280,000.00 รวมเป็นเงิน   1,280,000.00 วันชัย

13 ตู้เพาะเล้ียงเช้ือเก็บเช้ือ 1 ชุด         340,000.00       340,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 340,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด       340,000.00  -  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.14/65

ตู้ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือเพาะ เจาะจง     และเห็นสมควรซ้ือ ลว.25 ต.ค. 64

เล้ียงเช้ือ

รวมเป็นเงิน       340,000.00     340,000.00 รวมเป็นเงิน     340,000.00 สมยศ

14 เตียงตรวจภายใน 2 เตียง         720,000.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด 720,000.00 บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด       720,000.00  - คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือ ค.15/65

(@360,000) เจาะจง รุ่น G300 (ผลิตภัณฑ์ Herbert)    จากผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 1 พ.ย.64

รวมเป็นเงิน       720,000.00 รวมเป็นเงิน     720,000.00 สมยศ

15 จ้างปรับปรุงห้อง VIP ช้ัน 9 1 รายการ         437,560.00       437,560.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ไทย เดนกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 437,560.00 บริษัท ไทย เดนกิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด       437,560.00  -  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.6/65

อาคารรัตนชีวรักษ์ เป็น เจาะจง     และเห็นสมควรจ้างปรับปรุง ลว. 4 ต.ค. 64

Step down ห้องคลอด

รวมเป็นเงิน       437,560.00     437,560.00 รวมเป็นเงิน     437,560.00 ธีรเจต
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16 จ้างปรับปรุงโครงสร้างอาคาร 1 งาน         499,000.00       499,800.00 วิธีเฉพาะ 1.บริษัท ซิน เพาเวอร์ 2020 จ ากัด 499,000.00 บริษัท ซิน เพาเวอร์ 2020 จ ากัด       499,000.00  -  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.7/65

หอพักบุคลากรป่ินสงขลา 1,2 เจาะจง     และเห็นสมควรจ้างปรับปรุง ลว. 11 ต.ค.64

และดาราราม 1,2

รวมเป็นเงิน       499,000.00     499,800.00 รวมเป็นเงิน     499,000.00 ธีรเจต

17 จ้างขยายถนนส าหรับจอดรถ 1 รายการ         691,956.00 วิธีคัดเลือก 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เค.การประปาและบริการ 588,290.05 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เค.การประปาและบริการ       580,000.00  - บริษัทเสนอราคาต่ าสุด เสนอราคา 580,000 บาท จ.8/65

เติมออกซิเจนเหลวบริเวณ     ต่ ากว่าวงเงินท่ีขอจ้างร้อยละ 16.18 ลว. 19 ต.ค. 64

ด้านช้างอาคารศรีเวชวัฒน์ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น คอนสตร็คช่ันแอนด์วอเตอร์บลาสต้ิง          772,680.19

รวมเป็นเงิน       691,956.00 รวมเป็นเงิน     580,000.00 ธีรเจต

18
จ้างปรับปรุงผนังปูกระเบ้ือง 1 งาน         327,000.00       318,331.00

วิธีเฉพาะ
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น คอนสตร็คช่ันแอนด์วอเตอร์บลาสต้ิง 327,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น คอนสตร็คช่ันแอนด์วอเตอร์บลาสต้ิง       327,000.00  -  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.9/65

และติดต้ังเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ เจาะจง     และเห็นสมควรจ้างปรับปรุง ลว. 29 ต.ค.64

ห้องพักผ้าเป้ือน หน่วยจ่ายผ้า

กลาง

รวมเป็นเงิน       327,000.00     318,331.00 รวมเป็นเงิน     327,000.00 ธีรเจต

19 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ 70 เคร่ือง      1,725,696.00 วิธีเฉพาะ 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี แอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 1,725,696.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี แอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 1,725,696.00  - คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือ ช.1/65

พกพา (@24,652.8) เจาะจง    จากผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 11 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน     1,725,696.00 รวมเป็นเงิน   1,725,696.00 ชนิสรา


