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

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

1 ชุดให้ อาหารเหลว

84,000

@10.40

สอบ

ผู้ป่วยทางสาย

ชุด

=873,600

ราคา

2

2 ราย
@9.00

บริ ษัท ไทย

บริ ษัท ไทย

=756,000 เพียวดีไวซ์

เพียวดีไวซ์

ตรี ้ จํากัด
2.บริ ษัท ไทย
เพียวดีไวซ์
จํากัด

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

B.M.L

จํากัด

จํากัด

873,600

@10.40

เสนอราคาถูกต้ อง

ว.176/59

ตามเงื่อนไข และ

ลว.7 เมย.59

รายละเอียด

=873,600
เอ็ม.อี.เมดิเทค/

เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ

ไทย

แถม 1,200 ชุด
มูลค่า 12,480 บาท

รวมเป็ นเงิน

873,600

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

1.บริ ษัท บีเวอร์
เมดิคอล อินดัส

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

รวมเป็ นเงิน

873,600

2.ถุงมือยาง...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

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

2 1.ถุงมือยางสําหรับ

ประกวด

10

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

3 ราย

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

7,000,000

@0.73

ราคาอิ-

1.บริ ษัท โอเร็ กซ์

1.บริ ษัท โอเร็ กซ์ ห้ างหุ้นส่วน

Disposable NO.S

ข้ าง

=5,110,000

เล็กทรอ

เทรดดิ ้ง จํากัด

เทรดดิ ้ง จํากัด

2.ถุงมือยางสําหรับ

รายการที่ 1

การตรวจโรค ชนิด

600,000

@0.73

Disposable NO.M

ข้ าง

=438,000

@0.6634
พาลาเดียม

รายการที่ 2

@0.6634 จํากัด
=398,040

3.ถุงมือยางสําหรับ

3.ห้ างหุ้นส่วน

การตรวจโรค ชนิด

62,000

@0.73

Disposable NO.L

ข้ าง

=45,260

รายการที่ 3

ลว.19 เมย.59
5,018,610 เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ
10.27%

@0.6634 จํากัด สินสิริ
=41,130.80 เมดิเทค
โอเร็ กซ์เมดิโกล์ฟ

2.บริ ษัท ผลพาลาเดียม
จํากัด
รายการที่ 1

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

ว.177/59

จํากัด สินสิริ
เมดิเทค

=4,643,800 2.บริ ษัท ผล-

(e-bidding)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

3 ราย

การตรวจโรค ชนิด

นิกส์

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

@0.6686
=4,680,200
รายการที่ 2...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

-3ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่
จัดซือ้ (แต่ ละ
ละรายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 2

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

@0.6686
=401,160

รายการที่ 3

@0.6686
=41,453.20
คีเน็กซ์ซิลเวอร์

3.ห้ างหุ้นส่วน
จํากัด สินสิริ
เมดิเทค
รายการที่ 1

@0.655
=4,585,000

รายการที่ 2

@0.655
=393,000

รายการที่ 3

@0.655
=40,610

รวมเป็ นเงิน

5,593,260

ซาโตรี่

รวมเป็ นเงิน

5,018,610
3.Semipermanent…

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

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

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

2

2 ราย

3 1.Semipermanent

สอบ

Catheter 14.5 Fr

90

@8,560

ขนาดเล็ก 19 cm.

ชุด

=770,400

ราคา

2 ราย

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

1.บริ ษัท ซิลลิค

บริ ษัท ซิลลิค

เสนอราคาถูกต้ อง

วร.48/59

ฟาร์ มา จํากัด

ฟาร์ มา จํากัด

ฟาร์ มา จํากัด

ตามเงื่อนไข และ

ลว.18 มีค.59

@8,239

รายการที่ 1

741,510

รายละเอียด

288,365

เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

=741,510 2.บริ ษัท เมดิ-

2.Semipermanent
35

@8,560

ขนาดกลาง 23 cm.

ชุด

=299,600

ทอป จํากัด
รายการที่ 2

รายการที่ 2

@8,239
=288,365

3.75%
รายการที่ 3

123,585

3.Semipermanent
Catheter 14.5 Fr

15

@8,560

ขนาดใหญ่ 33 cm.

ชุด

=128,400

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1.บริ ษัท ซิลลิค
รายการที่ 1

Catheter 14.5 Fr

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

รายการที่ 3

@8,239
=123,585
Covidien/
อเมริ กา

2.บริ ษัท เมดิทอป จํากัด
รายการที่ 1

@8,500
=765,000
รายการที่ 2…

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

-5ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่
จัดซือ้ (แต่ ละ
ละรายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 2

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@8,500
=297,500

รายการที่ 3

@8,500
=127,500
Merit Medical

1,198,400

รวมเป็ นเงิน
4 ชุดกรองเม็ดเลือดขาว

รวมเป็ นเงิน
สอบ

ออกจากเม็ดเลือดแดง

3,500

@535

แบบ Blood Bank Site

set

=1,872,500

ราคา

2

2 ราย
1.บริ ษัท วีนสั
โลจิสติกส์
จํากัด

1,153,460

2 ราย
@980.00 1.บริ ษัท วีนสั
=3,430,000 โลจิสติกส์
America

บริ ษัท เมดิก้า
แคร์ จํากัด

1,685,250 เสนอราคาถูกต้ อง

จํากัด

ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด

Haemonetics
2.บริ ษัท เมดิก้า
2.บริ ษัท เมดิก้า
แคร์ จํากัด

เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

แคร์ จํากัด
@481.50

10%

=1,685,250
Fresenius
รวมเป็ นเงิน

1,872,500

kabi เยอรมนี

รวมเป็ นเงิน

1,685,250
5 ผ้ าพัน...

วร.58/59
ลว.20 เมย.59

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

5 1.ผ้ าพันเคล็ด ขนาด2"
(Elastic Bandage)

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

360

@10.70

สอบ

ม้ วน

=3,852

ราคา

2

2 ราย

เอช(ประเทศไทย) เอสเอช (ประ

รายละเอียด

จํากัด

เสนอราคาสูงกว่า
วงเงินจัดซื ้อ

(Elastic Bandage)

ม้ วน

=32,742

รายการที่ 1

ม้ วน

=178,296

รายการที่ 2

4.ผ้ าพันเคล็ด ขนาด6"

3,000

@29.43

(Elastic Bandage)

ม้ วน

=88,290

เทศไทย)

@13.375

จํากัด

=4,815

รายการที่ 1

@16.499

เทค โกลบอล

แถม 48 ม้ วน
รายการที่ 2

33,657.96 มูลค่า 791.95 บาท

รายการที่ 3

181,870.08 รายการที่ 3 = 2%

@30.313
=90,939

2.บริ ษัท อีโคะ

รายการที่ 1 = 8.22%

4,168.80 รายการที่ 2 = 2.80%

@22.288
=181,870.08

รายการที่ 4

4,815
ลดเหลือ

=33,657.96
รายการที่ 3

3M

แถม 168 ม้ วน
รายการที่ 4

90,939

มูลค่า 3,744.38 บาท

จํากัด

รวมเป็ นเงิน

303,180

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

เสนอราคาถูกต้ อง

1 ราย

เอสเอช (ประ
เทศไทย) จํากัด

(Elastic Bandage)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

ตามเงื่อนไข และ

@16.05

@21.85

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

บริ ษัท ดีเคเอส- บริ ษัท ดีเค-

2,040

8,160

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

1.บริ ษัท ดีเค-

2.ผ้ าพันเคล็ด ขนาด3"

3.ผ้ าพันเคล็ด ขนาด4"

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

เอกสารสอบ

รายการที่ 4 = 3%

ราคาไม่ถกู

แถม 60 ม้ วน

ต้ องตามเงื่อนไข

มูลค่า 1,818.78 บาท
รวมเป็ นเงิน

310,635.84
6.ชุดนํ ้า…

วร.53/59
ลว.5 เมย.59

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน

-7ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่
จัดซือ้ (แต่ ละ
ละรายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

6 ชุดนํ ้ายาสกัดสารพันธุ

3,000

@340

สอบ

กรรมด้ วยเครื่ องสกัด

Tests

=1,020,000

ราคา

1

1 ราย
บริ ษัท ไลฟ์ ไซ

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

@340

บริ ษัท ไลฟ์ ไซ

1,020,000

รวมเป็ นเงิน
7 นํ ้ายาเพาะเชื ้อวัณโรค

5,000

@160

สอบ

และ Mycobacteria

Tubes

=800,000

ราคา

1

บริ ษัท ไลฟ์ ไซ

ฟาร์ มา จํากัด

เสนอราคาถูกต้ อง

วร.59/59

ตามเงื่อนไข และ

ลว.22 เมย.59

ลดเหลือ

เสนอราคาตํ่ากว่า

990,000

วงเงินจัดซื ้อ 2.94%

990,000

บริ ษัท ซิลลิค

บริ ษัท ซิลลิค

800,000

=800,000 ฟาร์ มา จํากัด
BD/USA.

ฟาร์ มา จํากัด

1 ราย
@160

เสนอราคาถูกต้ อง

วร.62/59

ตามเงื่อนไข และ

ลว.27 เมย.59

รายละเอียด
เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ แถม
500 Tubes
มูลค่า 80,000 บาท

รวมเป็ นเงิน

800,000

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1,020,000 รายละเอียด

รวมเป็ นเงิน
1 ราย
บริ ษัท ซิลลิค

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

1 ราย

เอนซ์ เอพี จํากัด =1,020,000 เอนซ์ เอพี จํากัด เอนซ์ เอพี
Biomerieux/
จํากัด
France

อัตโนมัติ

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

รวมเป็ นเงิน

800,000

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

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

1 เครื่ องปรับอากาศขนาด
ไม่น้อยกว่า 22,000 บีทียู

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
133

@40,296.20 ประกวด

เครื่ อง

=5,359,394

พร้ อมติดตัง้

ราคาอิ-

30

2 ราย

เล็กทรอ

1.บริ ษัท โทเทิ่ล
แอร์ เซอร์ วิส

นิกส์

เซ็นเตอร์ จํากัด

2 ราย
เสนอราคาถูกต้ อง
1.บริ ษัท โทเทิ่ล 1.บริ ษัท โทเทิ่ล
แอร์ เซอร์ วิส
=4,309,200 แอร์ เซอร์ วิส
ตามเงื่อนไข และ
TASAKI เซ็นเตอร์ จํากัด เซ็นเตอร์ จํากัด 4,309,200 รายละเอียด
@32,400

รุ่น FCDE25B-

(e-bidding)

เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ 19%

AD1/CHLE25B- 2.บริ ษัท สตาร์
AD1R

(ประเทศไทย)
จํากัด

2.บริ ษัท สตาร์

@37,140

(ประเทศไทย)

=4,939,620

จํากัด

STAR-Aire
รุ่น OE-255/
IHD5-800

รวมเป็ นเงิน

5,359,394

รวมเป็ นเงิน

4,309,200
2 ระบบ...

ค.182/59
ลว.16 พค.59

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

2 ระบบโสตทัศนูปกรณ์

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

411,280

สําหรับห้ องประชุมและห้ อง ระบบ

สอบ
ราคา

เรี ยน

2

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

1 ราย

1 ราย

ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

479,200 เสนอราคาถูกต้ อง

ค.170/59

จํากัด พีเน็ต

ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ

ลว.20 เมย.59

จํากัด พีเน็ต

479,200

จํากัด พีเน็ต

แอนด์ ซัพพลาย

BOSCH

แอนด์ ซัพพลาย แอนด์ ซัพพลาย

452,400 รายละเอียด
เสนอราคาสูงกว่า
วงเงินจัดซื ้อ 10%
แต่ตํ่ากว่าราคาที่
สืบทราบ 514,100

รวมเป็ นเงิน

411,280

รวมเป็ นเงิน

452,400

3.เครื่ องสํารอง...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

3 เครื่ องสํารองกระแสไฟฟ้ า
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 3000 VA/
2700 W

-3ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
6

@44,084

สอบ

เครื่ อง

=264,504

ราคา

6

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

6 ราย

6 ราย

1.บริ ษัท ทริ ป

@49,220

1.บริ ษัท ทริ ป

ห้ างหุ้นส่วน

ค.166/59

เปิ ล้ วินส์ โซลู

=295,320

เปิ ล้ วินส์ โซลู

จํากัด ซีแอนด์

ลว.20 เมย.59

ชัน่ จํากัด

ยี่ห้อ Chuphotic ชัน่ จํากัด
รุ่น vnu3000r

อาร์ อินฟอร์ เม
ชัน่ เทคโนโลยี

227,910 เสนอราคาถูกต้ อง

2.บริ ษัท 24

ตามเงื่อนไข และ

2.บริ ษัท 24

@57,566

คอมมูนิเคชัน่

รายละเอียด

คอมมูนิเคชัน่

=345,396

จํากัด

จํากัด

ยี่ห้อ Eaton

เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

รุ่น Eeweb2s003 3.บริ ษัท ได-

13.84%

มอนด์ เน็ตเวิร์ค
3.บริ ษัท ได-

@42,928.35 โซลูชนั่ จํากัด

มอนด์ เน็ตเวิร์ค =257,570.40
โซลูชนั่ จํากัด

ยี่ห้อ Emerson 4.บริ ษัท ซีเอส
รุ่น Gx14-

ล็อกอินโฟ

3000RT230 จํากัด

4.บริ ษัท ซีเอส...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

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

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

4.บริ ษัท ซีเอส

@53,500

5.บริ ษัท เค.เอส.

ล็อกอินโฟ

=321,000

พี อ๊ อคต้ าเทค

จํากัด

ยี่ห้อ Chuphotic จํากัด
รุ่น vnu3000r
6.ห้ างหุ้นส่วน

5.บริ ษัท เค.เอส.

@42,332

จํากัด ซีแอนด์

พี อ๊ อคต้ าเทค

=253,992

อาร์ อินฟอร์ เม

จํากัด

ยี่ห้อ Essco ชัน่ เทคโนโลยี

6.ห้ างหุ้นส่วน

@37,985

จํากัด ซีแอนด์

=227,910

อาร์ อินฟอร์ เม ยี่ห้อ Cleanline
ชัน่ เทคโนโลยี
รวมเป็ นเงิน

264,504

รุ่น TR-3000
รวมเป็ นเงิน

227,910

4 1.ระบบ...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

4 1.ระบบการถ่ายทอด

-5ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
1

500,000

ระบบ

สอบ

2

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

2 ราย

2 ราย

1.บริ ษัท เอวี

1.บริ ษัท เอวี

1.บริ ษัท เอวี

เสนอราคาถูกต้ อง

ค.169/59

โทรทัศน์และระบบเสียง

แอล เพาเวอร์

แอล เพาเวอร์

แอล เพาเวอร์

ตามเงื่อนไข และ

ลว. 20 เมย.59

และภาพ

ทรอนิกส์ เทค

ทรอนิกส์ เทค

ทรอนิกส์ เทค

รายละเอียด

โนโลยี จํากัด

โนโลยี จํากัด

โนโลยี จํากัด

รายการที่ 1,2

รายการที่ 1

สัญญาณ 2 Way พร้ อม

2.กล้ องติดโคมไฟ (กล้ อง +

1

Arm Switcher)

ชุด

ราคา

620,000

รายการที่ 1

497,015

เสนอราคาตํ่าสุด
497,015 ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ
ลดเหลือ 2.00%

รายการที่ 2

872,585

2.ห้ างหุ้นส่วน

490,000

จํากัด คอนเน็ค
2.ห้ างหุ้นส่วน

ชัน่ วัน

จํากัด คอนเน็ค

รายการที่ 1

รายการที่ 2

ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ
780,000 รายละเอียด

ชัน่ วัน
รายการที่ 1

872,585 เสนอราคาถูกต้ อง

499,550

เสนอราคาสูงกว่า
วงเงินจัดซื ้อ
25.81% แต่ตํ่ากว่า
ราคาที่สบื ทราบ
873,783.40 บาท

รวมเป็ นเงิน

1,120,000

รวมเป็ นเงิน

1,270,000
5.โคมไฟ...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

5 โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน

-6ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
8

@450,000

สอบ

ชุด

=3,600,000

ราคา

2

2 ราย

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

1.บริ ษัท นิวไลฟ์

@448,000

บริ ษัท นิวไลฟ์

เมด จํากัด

=3,584,000 เมด จํากัด

เสนอราคาถูกต้ อง

บริ ษัท นิวไลฟ์
เมด จํากัด

3,584,000 ตามเงื่อนไข และ

Simeon

รายละเอียด

เยอรมันนี

เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ

2.บริ ษัท เอิร์ธ

@450,000

0.44%

ไลน์ จํากัด

=3,600,000
Derungs
สวิสเซอร์ แลนด์

รวมเป็ นเงิน

3,600,000

รวมเป็ นเงิน

3,584,000

6.เครื่ องให้ ...

ค.174/59
ลว. 4 พค.59

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

6 เครื่ องให้ การรักษาด้ วยคลืน่
กระแทกชนิด Radial

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

720,000

เครื่ อง

สอบ
ราคา

1

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 บีทีแอล

บริ ษัท บีทีแอล

บริ ษัท บีทีแอล

เสนอราคาถูกต้ อง

ค.167/59

เมดิคอล เทคโน

เมดิคอล เทคโน เมดิคอล เทคโน

ตามเงื่อนไข และ

ลว.29 เมย.59

โลจีส์ จํากัด

740,000

โลจีส์ จํากัด

โลจีส์ จํากัด

BTL6000SWT

740,000 รายละเอียด
ลดเหลือ เสนอราคาตํ่ากว่า
700,000 วงเงินจัดซื ้อ

อังกฤษ

2.78% แถม
1.Exchengeable
Kit 2 ชุด
2.Ultrasound gel
ขนาด 5 ลิตร
3 gallon
รวมเป็ นเงิน

720,000

รวมเป็ นเงิน

700,000

7.ชุดเครื่ องมือ…

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

-8ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

7 ชุดเครื่ องมือย้ ายฝากถ่าย

1

กระดูกอ่อนบริ เวณข้ อเข่า

ชุด

355,800

สอบ

1

ราคา

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 วิลแฮล์ม

บริ ษัท วิลแฮล์ม บริ ษัท วิลแฮล์ม

เสนอราคาถูกต้ อง

ค.175/59

ฟาร์ มาซูติคอล

ฟาร์ มาซูติคอล

ฟาร์ มาซูติคอล

ตามเงื่อนไข และ

ลว.4 พค.59

จํากัด

จํากัด

จํากัด

444,500
ยี่ห้อ Smith&

444,500 รายละเอียด
ลดเหลือ เสนอราคาตํ่ากว่า
340,000 วงเงินจัดซื ้อ 4.44%

Nephew
USA.
355,800

รวมเป็ นเงิน

รวมเป็ นเงิน

8 จ้ างปรับปรุงห้ องสํานักงาน

1

สอบ

โรงพยาบาลฯ และห้ อง

รายการ

ราคา

6

4 ราย

4 ราย

1.ห้ างหุ้นส่วน

1.ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

ประชุม 203

จํากัด ดับบลิว

จํากัด ดับบลิว

จํากัด ดับบลิว

- หมวดงานโครงสร้ าง

แอนด์ เอฟ

แอนด์ เอฟ

แอนด์ เอฟ

เฟอร์ นิเจอร์

249,650.00 เฟอร์ นิเจอร์

เฟอร์ นิเจอร์

และสถาปั ตยกรรม

284,525.00

- หมวดงานครุภณ
ั ฑ์
สัง่ ทํา
- หมวดงานระบบไฟฟ้ า
รวม
Factor F

340,000
จ.26/59
ลว.2 พค.59
500,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ

174,860.00
456,385.00

171,860.00 2.ห้ างหุ้นส่วน
-

จํากัด พรชัย

421,510.00 เฟอร์ นิช

1.2726

107,131.80 3.บริ ษัทบารอ

รวม

580,795.5510

500,131.80 กัต เอ็นจิเนียริ่ ง

คิดเพียง

580,000.0000

500,000.00 จํากัด

รายละเอียด
เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดจ้ าง
และราคากลาง
13.79%

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

-9ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

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

- หมวดงานโครงสร้ าง

2.ห้ างหุ้นส่วน

และสถาปั ตยกรรม

จํากัด พรชัย

4.ห้ างหุ้นส่วน

- หมวดงานครุภณ
ั ฑ์

เฟอร์ นิช

จํากัดฐาปนา

สัง่ ทํา

260,700.00

193,000.00 เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี ้

- หมวดงานระบบไฟฟ้ า

-

รวม

453,700.00

Factor F

123,678.62

รวม

577,378.62

คิดเพียง

570,000.00

- หมวดงานโครงสร้ าง

3.บริ ษัทบารอ

และสถาปั ตยกรรม

กัต เอ็นจิเนียริ่ ง

- หมวดงานครุภณ
ั ฑ์

จํากัด

สัง่ ทํา
- หมวดงานระบบไฟฟ้ า

284,525.00
171,860.00
-

รวม

456,385.00

Factor F

93,650.20
(Factor F=1.2052)

รวม

550,035.20

คิดเพียง

550,000.00
- หมวดงาน...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

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

- หมวดงานโครงสร้ าง

4.ห้ างหุ้นส่วน

และสถาปั ตยกรรม

จํากัดฐาปนา

- หมวดงานครุภณ
ั ฑ์

เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี ้

สัง่ ทํา

373,365.21
195,550.00

- หมวดงานระบบไฟฟ้ า

9,000.00

รวม

577,915.21

Factor F

157,539.68

รวม

735,454.89

คิดเพียง

735,454.00

รวมเป็ นเงิน

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

580,000

รวมเป็ นเงิน

500,000

9.เครื่ องดูด...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

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

9 1.เครื่ องดูดสูญญากาศเพื่อ

1

ขึ ้นรูปพลาสติก (Vacuum

เครื่ อง

464,000

ราคา

Machine)
2.เครื่ องขุดเบ้ าขาเทียม
(Socket Router)

1

สอบ

744,000

1

1 ราย

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

1 ราย

บริ ษัท ออตโต

บริ ษัท ออตโต

บ๊ อก เซาท์ อีสต์

บ๊ อก เซาท์ อีสต์ บ๊ อก เซาท์ อีสต์

รายละเอียด

เอเชีย จํากัด

เอเชีย จํากัด

เสนอราคาตํ่ากว่า

รายการที่ 1

464,000

รายการที่ 2

744,000

บริ ษัท ออตโต
เอเชีย จํากัด
รายการที่ 1

เครื่ อง

464,000 วงเงินจัดซื ้อ
ลดเหลือ รายการทื่ 1 0.86%
460,000 แถม
1.สายต่อเครื่ อง

ยี่ห้อ Ottobock
Germany

ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2

744,000
ลดเหลือ

(616R6) ยาว 10
เมตร 1 เส้ น

740,000 2.ด้ ามจับ (616R10)
1 อัน
รายการที่ 2 0.54%
แถม 1.หัวขุด
(729W8=2) 1 หัว
2.แผงเก็บหัวขุด
1 อัน
รวมเป็ นเงิน

1,208,000

รวมเป็ นเงิน

1,200,000
10.จ้ างปรับปรุง...

ค.172/59
ลว. 29 เมย.59

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

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

10 จ้ างปรับปรุงระบบท่อนํ ้าหล่อ

1

เย็นและระบบ Cooling

รายการ

1,999,906

สอบ
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 เหลียงชิ

บริ ษัท เหลียงชิ บริ ษัท เหลียงชิ

Tower อาคารเฉลิมพระ

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

บารมี

(ประเทศไทย)

(ประเทศไทย)

(ประเทศไทย)

จํากัด

จํากัด

จํากัด

1,998,000

จ.28/59
ลว. 11 พค.59
1,998,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดจ้ าง และ
ราคากลาง 0.09%

รวมเป็ นเงิน

1,999,906

รวมเป็ นเงิน

1,998,000

11.จ้ างปรับปรุง…

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

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

11 จ้ างปรับปรุงห้ องนํ ้าบุคลากร

1

สอบ

ชัน้ 2 อาคารโรงพยาบาล

รายการ

ราคา

สงขลานคริ นทร์
- งานสถาปั ตยกรรม

234,288.000

-งานประปา และระบบสุขา

4

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

1 ราย

1 ราย

ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

จํากัด ดับบลิว

จํากัด ดับบลิว

จํากัด ดับบลิว

แอนด์ เอฟ

231,118.00 แอนด์ เอฟ

แอนด์ เอฟ

เฟอร์ นิเจอร์

เฟอร์ นิเจอร์

เฟอร์ นิเจอร์

จ.30/59
ลว.4 พค.59
335,500.00 เสนอราคาถูกต้ อง

ภิบาล

20,733.000

20,733.00

ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ

-งานไฟฟ้ า

15,154.850

12,180.52

330,000 รายละเอียด

รวม

270,175.85

264,031.52

เสนอราคาตํ่ากว่า

1.2726

71,966.40

วงเงินจัดจ้ าง

รวม

343,825.7867

335,966.40

3.79%

คิดเพียง

343,000.00

335,500.00

Factor F

รวมเป็ นเงิน

343,000

รวมเป็ นเงิน

330,000

12.ชุดเครื่ องมือ...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

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

12 ชุดเครื่ องมือตรวจส่องกล้ อง

1

สําหรับตรวจวินิจฉัยภายใน

ชุด

4,000,000

สอบ
ราคา

ข้ อ

3

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

3 ราย

3 ราย

1.บริ ษัท เมดิ-

3,800,000

1.บริ ษัท เมดิ-

บริ ษัท เมดิ-

ไทม์ จํากัด

Commed

ไทม์ จํากัด

ไทม์ จํากัด

ค.173/59
3,800,000 เสนอราคาถูกต้ อง

Linvatec

ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด

สหรัฐอเมริ กา 2.บริ ษัท บีเจซี

เสนอราคาตํ่าสุด

เฮลท์แคร์ จํากัด
2.บริ ษัท บีเจซี

ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

3,950,000

5% แถม

เฮลท์แคร์ จํากัด Richard Wolf 3.บริ ษัท โกเยอรมัน

สายนํ ้า 10K150

สินทร์ เวชภัณฑ์

50 เส้ น มูลค่า

จํากัด
3.บริ ษัท โก-

3,999,000

สินทร์ เวชภัณฑ์

Karl Storz

จํากัด
รวมเป็ นเงิน

4,000,000

125,000 บาท

เยอรมัน
รวมเป็ นเงิน

3,800,000

ลว.28 เมย.59

