สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม 2559
หน่ วยงาน จัดหาวัสดุ งานพัสดุ
ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

1 1.ตัวเย็บผิวหนังแบบ

300

@1,605

ธรรมดาไส้ 35R

กล่อง

=481,500

2.ตัวเย็บผิวหนังแบบ

180

@1,605

กว้ างไส้ 35W

กล่อง

=288,900

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ราคาที่ จํานวนผู้ผ่าน
วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ การคัดเลือก/
รายชื่อ
ละรายการ/
เอกสาร
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
สอบราคา

3

3 ราย

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

3 ราย

1.บริ ษัท จอห์น

1.บริ ษัท จอห์น

สัน แอนด์

สัน แอนด์

บริ ษัท เครื่ อง

รายการที่ 1-2
เสนอราคาถูกต้ อง

จอห์นสัน (ไทย)

มือแพทย์ (ประ
จอห์นสัน (ไทย) เทศไทย)

จํากัด

จํากัด

รายละเอียด

รายการที่ 1

รายการที่ 2

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@1,605

ตามเงื่อนไข และ

จํากัด
403,200

=481,500 2.บริ ษัท เครื่ อง

ลดเหลือ

เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

มือแพทย์ (ประ
เทศไทย) จํากัด

399,999

16.93%

@1,605

รายการที่ 1

=288,900

รายการที่ 2

241,920

Ethicon

3.บริ ษัท ซิลลิค

ลดเหลือ

USA.

ฟาร์ มา จํากัด

239,999.40

2.บริ ษัท...

ว.144/59
ลว.23 กพ.59

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

- 2ราคาที่
วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่
ละรายการ/
เอกสาร
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

2.บริ ษัท เครื่ อง
มือแพทย์ (ประ
เทศไทย) จํากัด
รายการที่ 1

@1,344
=403,200

รายการที่ 2

@1,344
=241,920
Weck
USA.

3.บริ ษัทซิลลิค
ฟาร์ มา จํากัด
รายการที่ 1

@2,247
=674,100

รายการที่ 2

@2,247
=404,460
โควีเดียน
USA.

รวมเป็ นเงิน

770,400

รวมเป็ นเงิน

639,998.40
3.ชุดนํ ้ายา...

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

- 3ราคาที่
วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ ข้ อเสนอทาง เสนอ (แต่
ละรายการ/
เอกสาร เทคนิค
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

2 ชุดนํ ้ายาตรวจคัดกรอง 26,400

@580

ประกวด

=15,312,000

ราคาอิ-

1.บริ ษัท ดีเค

@570.31 1.บริ ษัท ดีเค

เล็กทรอ

เอสเอช (ประ

=15,056,184 เอสเอช (ประ

โลหิตบริ จาคด้ วยวิธี

ชุด

Nucleic Acid Amplification Testin

นิกส์

(NAT)

5

2 ราย

เทศไทย) จํากัด

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

2 ราย

Roche

บริ ษัท ดีเค

เสนอราคาถูกต้ อง

ว.153/59

เอสเอช (ประ

ตามเงื่อนไข และ

ลว.10 มีค.59

เทศไทย) จํากัด เทศไทย) จํากัด 15,056,184 รายละเอียด

(e-bidding)

มีคะแนนประเมิน
2.บริ ษัท ไบโอ
พูล จํากัด

@650

2.บริ ษัท ไบโอ

ประสิทธิภาพต่อราคา

=17,160,000 พูล จํากัด

สูงสุด และราคาที่

Grifols

เสนอตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ
1.67%

รวมเป็ นเงิน

15,312,000

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

รวมเป็ นเงิน

15,056,184

3.ขวดอาหาร...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

-4ราคาที่
วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ ข้ อเสนอทาง เสนอ (แต่
ละรายการ/
เอกสาร เทคนิค
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

3 ขวดอาหารเพาะเลี ้ยง

60,000

@74.76

ประกวด

เชื ้อใช้ สาํ หรับเครื่ อง

ขวด

=4,485,600

ราคาอิ-

1.บริ ษัท ซิลลิค

เล็กทรอ

ฟาร์ มา จํากัด

เพาะเลี ้ยงเชื ้อแบบ
อัตโนมัติ

3

2 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

1 ราย
บริ ษัท ซิลลิค

บริ ษัท ซิลลิค

เสนอราคาถูกต้ อง

=4,494,000 ฟาร์ มา จํากัด

ฟาร์ มา จํากัด

4,494,000 ตามเงื่อนไข และ

@74.90

นิกส์

BD (Becton

(e-bidding)

Dickinson

ลดเหลือ

Pte Ltd.

แถม 100 ขวด

USA.
2.บริ ษัท คิว ไบ

@82.25

โอซายน์ จํากัด

=4,935,000

รายละเอียด

4,485,600 เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ

Holding

มูลค่า 7,476 บาท

Biomerieux
SA/USA.
(คุณสมบัติ
รวมเป็ นเงิน

4,485,600

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

ไม่ครบ)

รวมเป็ นเงิน

4,485,600

4.Suction...

ว.170/59
ลว.18 มีค.59

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

4 1.Suction Catheter
Sterile แบบระบบปิ ด

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

1,440

@400

ชุด

=576,000

Fr.12
2.Suction Catheter

960

@400

Sterile แบบระบบปิ ด

ชุด

=384,000

-5ราคาที่
วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่
ละรายการ/
เอกสาร
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
สอบราคา

2

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

2 ราย

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

รายการที่ 1-2

ว.173/59

1 ราย

1.บริ ษัท เอ็นโด

บริ ษัท เอ็นโด

บริ ษัท เอ็นโด

เมด (1999)

เมด (1999)

เมด (1999)

เสนอราคาถูกต้ อง

จํากัด

จํากัด

จํากัด

ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 1

@400

รายการที่ 1

576,000

รายละเอียด

384,000

เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ

=576,000

Fr.14

REF T20004

รายการที่ 2

แถม
รายการที่ 2

@400

รายการที่ 1 50 ชุด

=384,000

มูลค่า 20,000 บาท

REF T20005
Pahsco

รายการที่ 2 25 ชุด

Taiwan

มูลค่า 10,000 บาท

2.บริ ษัท เวเลอร์
เฮลธ์ จํากัด
รายการที่ 1

@398
=573,120
REF 22716-5
@398...

ลว.25 มีค.59

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

-6ราคาที่
วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่
ละรายการ/
เอกสาร
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 2

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

ว.152/59

@398
=382,080
REF 227-5
KimberlyClark
Mexio

960,000

รวมเป็ นเงิน
5 1.Subclavian Dual

24

@2,621.50

Lumen Catheter

ชุด

=62,916

Kit ยาว 16 ซม.

รวมเป็ นเงิน
สอบราคา

2

2 ราย

36

@2,621.50

Lumen Catheter

ชุด

=94,374

Kit ยาว 19-20 ซม.

1 ราย

1.บริ ษัท ซิลลิค

1.บริ ษัท ซิลลิค

บริ ษัท ซิลลิค

รายการที่ 1-4

ฟาร์ มา จํากัด

ฟาร์ มา จํากัด

ฟาร์ มา จํากัด

เสนอราคาถูกต้ อง

รายการที่ 1
2.Subclavian Dual

960,000

@2,621.50
=62,916

รายการที่ 2

@2,621.50

รายการที่ 1

62,916

ตามเงื่อนไข และ

ลดเหลือ

รายละเอียด

62,402.40 เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ 0.82%

=94,374
3.Subclavian…

ลว.4 มีค.59

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

3.Subclavian Dual

90

@2,621.50

Lumen Catheter

ชุด

=235,935

-7ราคาที่
วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่
ละรายการ/
เอกสาร
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 3

@2,621.50

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
รายการที่ 2

=235,935

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

94,374
ลดเหลือ

Kit ยาว 13.5 ซม.

93,603.60
รายการที่ 4

@2,621.50

4.Subclavian Dual

180

@2,621.50

=471,870

Lumen Catheter

ชุด

=471,870

โควีเดียน

ลดเหลือ

อเมริ กา

234,009

Kit ยาว 24 ซม.
2.บริ ษัท ไพรม์

รายการที่ 4

เมดิคอล จํากัด
รายการที่ 1

รายการที่ 3

235,935

471,870
ลดเหลือ

@2,621.50

468,018

=62,916
รายการที่ 2

@2,621.50
=94,374

รายการที่ 3...

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

-8ราคาที่
วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่
ละรายการ/
เอกสาร
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 3

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@2,621.50
=235,935

รายการที่ 4

@2,621.50
=471,870
Arrow รุ่น
CS-12122-F

865,095

รวมเป็ นเงิน
6 1.เข็ม Disposable
No.26 x 1/2"
2.เข็ม Disposable
No.27 x 1/2"
3.เข็ม Disposable
No.20 x 1"

รวมเป็ นเงิน

160,000

@0.4601

สอบ

อัน

=73,616

ราคา

60,000

@0.4601

อัน

=27,606

280,000

@0.5136

อัน

=143,808

3

1 ราย

858,033

1 ราย

บริ ษัท โอเร็ กซ์

บริ ษัท โอเร็ กซ์

บริ ษัท โอเร็ กซ์

เสนอราคาถูกต้ อง

ว.149/59

เทรดดิ ้ง จํากัด

เทรดดิ ้ง จํากัด

เทรดดิ ้ง จํากัด

ตามเงื่อนไข และ

ลว.24 กพ.59

รายการที่ 1

@0.4601

รายการที่ 1

73,616

=73,616
รายการที่ 2

รายการที่ 3

รายการที่ 1,2, 4-8
รายการที่ 2

27,606

เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ

รายการที่ 3

143,808

รายการที่ 3 และ 9

ลดเหลือ

เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ 2.08%

@0.4601
=27,606
@0.5136

รายละเอียด

140,812

=143,808
4.เข็ม…

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

4.เข็ม Disposable
No.21 x 1"
5.เข็ม Disposable
No.22 x 1"
6.เข็ม Disposable
No.23 x 1"
7.เข็ม Disposable
No.25 x 1"
8.เข็ม Disposable
No.24 x 1 1/4"

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

240,000

@0.4601

อัน

=110,424

34,000

@0.4601

อัน

=15,643.40

800,000

@0.4601

อัน

=368,080

400,000

@0.4601

อัน

=184,040

220,000

@0.4601

อัน

=101,222

-9ราคาที่
วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่
ละรายการ/
เอกสาร
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 4

@0.4601

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

รายการที่ 4

110,424

รายการที่ 5

15,643.40

=15,643.40

รายการที่ 6

368,080

@0.4601

รายการที่ 7

184,040

รายการที่ 8

101,222

รายการที่ 9

603,480

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

=110,424
รายการที่ 5

รายการที่ 6

@0.4601

=368,080
รายการที่ 7

@0.4601
=184,040

รายการที่ 8

@0.4601
=101,222

9.เข็ม…

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

9.เข็ม Disposable
No.18 x 1 1/2"

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

1,200,000

@0.5136

อัน

=616,320

- 10 ราคาที่
วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่
ละรายการ/
เอกสาร
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 9

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

@0.5029
603,480
Nipro
ไทย

รวมเป็ นเงิน

1,640,759.40

รวมเป็ นเงิน

1,624,923.40

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม 2559
หน่ วยงาน จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ งานพัสดุ
ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

1 โคมไฟส่องแก้ สภาวะ
ตัวเหลือง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จํานวนผู้ผ่าน ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ การคัดเลือก/ สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายชื่อ
รายการ/
เอกสาร
ข้ อตกลงในการ
รายการ)
ประกวดราคา
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
ซือ้ หรือจ้ าง
9

@85,000

สอบ

ชุด

=765,000

ราคา

1

1 ราย
บริ ษัท อีฟอร์ แอล เอม จํากัด
(มหาชน)

จากภายนอก

@80,000
=720,000

บริ ษัท อีฟอร์ - บริ ษัท อีฟอร์ แอล เอม จํากัด แอล เอม จํากัด

รุ่น Lullaby LED (มหาชน)
Phototherapy

765,000

รวมเป็ นเงิน
2 เครื่ องมือยึดกระดูกนิ ้วหัก

1 ราย

1

462,700

ชุด

สอบ

1

1 ราย

ค.160/59

ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ
700,000 รายละเอียด

ลว.31 มีค.59

เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ 8.49%
รวมเป็ นเงิน

ราคา

(Mini External Fixator)

(มหาชน)

720,000 เสนอราคาถูกต้ อง

700,000

1 ราย

บริ ษัท กอกยูนิ-

565,785

บริ ษัท กอกยูนิ- บริ ษัท กอกยูนิ-

565,785 เสนอราคาถูกต้ อง

ค.156/59

เทรด จํากัด

SYNTHES

เทรด จํากัด

ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ

ลว.24 มีค.59

เทรด จํากัด

500,000 รายละเอียด

SWITZERLAND

เสนอราคาสูงกว่า
วงเงินจัดซื ้อ 8.06%
รวมเป็ นเงิน

462,700

รวมเป็ นเงิน

500,000
3.ชุดเครื่ อง...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

3 ชุดเครื่ องมือฝากถ่ายกระดูก
อ่อนบริ เวณข้ อเข่า

-2ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
1

355,800

ชุด

จํานวนผู้ผ่าน ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
การคัดเลือก/ สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

สอบ

ยกเลิกการสอบ

ราคา

ราคา เนื่องจาก
เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาปิ ดรับซอง
สอบราคาแล้ ว
ไม่ปรากฎว่ามีผ้ ู
มายื่นซองสอบราคา
ขอยกเลิกสอบราคา
ทบทวนและแก้ ไข
ข้ อกําหนดคุณลักษณะพัสดุใหม่

รวมเป็ นเงิน

355,800

สอบราคาใหม่

4.กล้ อง...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

4 กล้ องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา
พร้ อมชุดดูพร้ อมกัน 16 คนดู

-3ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ ข้ อเสนอทาง เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร เทคนิค
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
1

2,200,000

ชุด

ประกวด

3

1 ราย

จํานวนผู้ผ่าน ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
การคัดเลือก/ สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

ราคาอิ-

บริ ษัท สเปซ-

2,100,000

บริ ษัท สเปซ-

บริ ษัท สเปซ-

เล็กทรอ

เมด จํากัด

OLYMPUS

เมด จํากัด

เมด จํากัด

นิกส์

2,100,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด

รุ่น BX53

(e-bidding)

เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ 4.54%
แถม โต๊ ะวางกล้ องฯ
1 ตัว พร้ อมเก้ าอี ้
ปรับสูงตํ่าได้ 16 ตัว

รวมเป็ นเงิน

2,200,000

รวมเป็ นเงิน

2,100,000

5.ตู้ Co2...

ค.162/59
ลว.31 มีค.59

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

5 ตู้ Co2 Incubator

-4ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
1

320,000

ชุด

สอบ

1

ราคา

จํานวนผู้ผ่าน ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
การคัดเลือก/ สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย
บริ ษัท สิทธิพร
แอสโซซิเอส
จํากัด

1 ราย
460,100

บริ ษัท สิทธิพร

Galaxy 170S แอสโซซิเอส
Eppendorf

จํากัด

บริ ษัท สิทธิพร

460,100 เสนอราคาถูกต้ อง

ค.157/59

แอสโซซิเอส

ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ

ลว.24 มีค.59

จํากัด

450,000 รายละเอียด

Germany

เสนอราคาสูงกว่า
วงเงินจัดซื ้อ
=40.62%

320,000

รวมเป็ นเงิน
6 จ้ างปรับปรุงบ้ านพักแพทย์
พ.34

1

241,183

รายการ

สอบ
ราคา

3

รวมเป็ นเงิน

450,000 ซึง่ ไม่เกินราคากลาง

1.บริ ษัท บารอ

ห้ างหุ้นส่วน

220,217 เสนอราคาถูกต้ อง

กัตเอ็นจิเนียริ่ ง

กัตเอ็นจิเนียริ่ ง

จํากัดอานนท์

ตามเงื่อนไข และ

จํากัด

จํากัด

รัตนโสภณ-

รายละเอียด

2.ห้ างหุ้นส่วน

ภาคย์

3 ราย
1.บริ ษัท บารอ

2.ห้ างหุ้นส่วน

241,183

220,999

จํากัดพรชัย

จํากัดพรชัย

เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัด

เฟอร์ นิช

เฟอร์ นิช

จ้ าง =8.69%

3.ห้ างหุ้นส่วน

รวมเป็ นเงิน

3 ราย

230,000

220,217

3.ห้ างหุ้นส่วน

จํากัดอานนท์

จํากัดอานนท์

รัตนโสภณ-

รัตนโสภณ-

ภาคย์

ภาคย์

รวมเป็ นเงิน

220,217

จ.25//59
ลว.28 มีค.59

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

-5ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

7 จักรยานออกกําลังแขนและ

1

ขาแบบ Active/Passive/

คัน

590,000

สอบ
ราคา

Assisive สําหรับผู้ใหญ่

2

2 ราย
1.บริ ษัท มอรัล
เทรดดิ ้ง จํากัด

พร้ อมเกมส์ฝึก

2.บริ ษัท ยูแฟม
คลินิค จํากัด

จํานวนผู้ผ่าน ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
การคัดเลือก/ สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง
1 ราย
บริ ษัท ยูแฟม

บริ ษัท ยูแฟม

590,000 เสนอราคาถูกต้ อง

MOTOMED คลินิค จํากัด

คลินิค จํากัด

ตามเงื่อนไข และ

620,000
VIVA2

รายละเอียด

USA.

เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ

590,000

แถม โต๊ ะวาง และ

MOTOMED

Smart TVขนาด

VIVA2/

32 นิ ้ว 1 ชุด

RECK-Technik
GmbH&Co.KG
Germany
รวมเป็ นเงิน

590,000

รวมเป็ นเงิน

590,000

8.เครื่ องดูด...

ค.153//59
ลว.18 เมย.59

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

-6ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

8 เครื่ องดูดเสมหะชนิดเคลือ่ น

8

@30,000

สอบ

ที่ได้ (Mobile Suction)

เครื่ อง

=240,000

ราคา

1

จํานวนผู้ผ่าน ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
การคัดเลือก/ สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

1 ราย

บริ ษัท ไบโอเมดิ

@27,000

บริ ษัท ไบโอเมดิ บริ ษัท ไบโอเมดิ 216,000 เสนอราคาถูกต้ อง

ค.165//59

คอล เอ็นจิเนียริ่ ง

=216,000

คอล เอ็นจิเนียริ่ ง คอล เอ็นจิเนียริ่ ง ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ

ลว.18 เมย.59

จํากัด

FOCUS

จํากัด

จํากัด

214,400 รายละเอียด

รุ่น VAC-80

เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ
10.67%

240,000

รวมเป็ นเงิน
9 เครื่ องวัดและประมวลผล
คลืน่ ไฟฟ้ าสมอง (Cerebrat

1

680,000

ชุด

รวมเป็ นเงิน
สอบ
ราคา

Function Monitor)

1

1 ราย

214,400

1 ราย

บริ ษัท หลุยส์ ตี.

900,000

บริ ษัท หลุยส์ ตี. บริ ษัท หลุยส์ ตี.

900,000 เสนอราคาถูกต้ อง

ค.164//59

เลียวโนเวนส์

TEEG32U

เลียวโนเวนส์

เลียวโนเวนส์

ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ

ลว.18 เมย.59

(ประเทศไทย)

(ประเทศไทย)

816,000 รายละเอียด

จํากัด

จํากัด

(ประเทศไทย)
จํากัด

Xltek
แคนาดา

เสนอราคาสูงกว่า
วงเงินจัดซื ้อ
20.00%

รวมเป็ นเงิน

680,000

รวมเป็ นเงิน

816,000 ซึง่ เท่ากับ
ราคากลาง
10.เครื่ องถ่าย...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

10 เครื่ องถ่ายและวิเคราะห์
ภาพสัตว์ทดลองที่มีขนาด

-7ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ ข้ อเสนอทาง เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร เทคนิค
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
1

3,960,000

ชุด

เล็ก (In Vivo Optical
Imaging System)

ประกวด

5

1 ราย

จํานวนผู้ผ่าน ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
การคัดเลือก/ สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง
1 ราย

บริ ษัท เพอร์ กิน

3,949,000

เล็กทรอ

เอลเมอร์ จํากัด

PerkinElmer เอลเมอร์ จํากัด เอลเมอร์ จํากัด

นิกส์

รุ่น IVIS Lumina

(e-bidding)

Series lll

บริ ษัท เพอร์ กิน

บริ ษัท เพอร์ กิน 3,949,000 เสนอราคาถูกต้ อง

ราคาอิ-

ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
เสนอราคา
ตํ่ากว่าวงเงินจัด
ซื ้อ 0.28%

รวมเป็ นเงิน

3,960,000

รวมเป็ นเงิน

3,949,000

ค.75/59
ลว.13 มค.59

