สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่ วยงาน จัดหาวัสดุ งานพัสดุ
ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

1 1.ก๊ อซพับสําเร็ จรูป

36,000

ปลอดเชื ้อ ขนาด 4" x 4"

ซอง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จํานวนผู้ผ่าน
ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ การคัดเลือก/
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายชื่อ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@7.19

ปลอดเชื ้อ ขนาด 2" x 2"

1.บริ ษัท โอ-

1.บริ ษัท โอ-

บริ ษัท ไทย

ว.67/60

เร็ กซ์ เทรดดิ ้ง

เร็ กซ์ เทรดดิ ้ง

ก๊ อส จํากัด

ลว. 12 เมย.60

(e-bidding)

จํากัด

จํากัด

รายการที่ 1

รายการที่ 3

72,000

@1.95

Price Pre-

ซอง

=140,400

formance

ปลอดเชื ้อ ขนาด 3" x 3"

187,000
ซอง

@2.80

ปลอดเชื ้อ ขนาด 4" x 4"

รัฐสนับสนุน

=523,600 5%)

8 ชัน้ (5 ชิ ้น/ซอง)
4.ก๊ อซพับสําเร็ จรูป

@2.68

336,000

@3.90

ซอง

=1,310,400

รายการที่ 3-4

=501,160

(ราคา 45%
คุณภาพ 50%

3.ก๊ อซพับสําเร็ จรูป

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

3 ราย

ทรอนิกส์

8 ชัน้ (5 ชิ ้น/ซอง)

10

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

3 ราย

=258,840 ราคาอิเล็ก-

8 ชัน้ (10 ชิ ้น/ซอง)
2.ก๊ อซพับสําเร็ จรูป

ประกวด

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

รายการที่ 4

@3.85

270,000

เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด

2.บริ ษัท ไทย

รายการที่ 1

ก๊ อส จํากัด

มีคะแนนประเมินค่า

=1,293,600 รายการที่ 1-4
YIBON/China

ประสิทธิภาพต่อ
ราคาสูงสุด ได้ 92.73

3.บริ ษัท ไบโอ

คะแนน และราคา

คอททอน จํากัด

ที่เสนอสูงกว่าวงเงิน

รายการที่ 1-4

จัดซื ้อ 4.31%

8 ชัน้ (5 ชิ ้น/ซอง)
2.บริ ษัท ไทย…

ว.68/60
ลว. 12 เมย.60
ว.69/60
ลว. 19 เมย.60

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

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

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

2.บริ ษัท ไทย

บริ ษัท ไบโอ

ก๊ อส จํากัด

คอททอน

เสนอราคาถูกต้ อง

จํากัด

ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 1

@7.50
=270,000

รายการที่ 2

138,240

รายละเอียด
รายการที่ 2

รายการที่ 2

@2.50

มีคะแนนประเมินค่า

=180,000

ประสิทธิภาพต่อ
ราคาสูงสุด ได้ 92.50

รายการที่ 3

รายการที่ 4

@3.25

คะแนน และราคา

=607,750

ที่เสนอตํ่ากว่าวงเงิน

@4.25
=1,428,000
ThaiGauze/Thai

บริ ษัท โอ-

จัดซื ้อ 1.56%
รายการที่ 3

เร็ กซ์ เทรดดิ ้ง

มีคะแนนประเมินค่า

จํากัด

ประสิทธิภาพต่อ

รายการที่ 3

501,160

ราคาสูงสุด ได้ 92.50
คะแนน และราคา
ที่เสนอตํ่ากว่าวงเงิน
จัดซื ้อ 4.48%
3.บริ ษัท ไบโอ…

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

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

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
รายการที่ 4

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

1,293,600 รายการที่ 4

คอททอน จํากัด
รายการที่ 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

มีคะแนนประเมินค่า
@7.14

ประสิทธิภาพต่อ

=257,040

ราคาสูงสุด ได้ 92.50
คะแนน และราคา

รายการที่ 2

@1.92

ที่เสนอตํ่ากว่าวงเงิน

=138,240
รายการที่ 3

จัดซื ้อ 1.30%

@2.74
=512,380

รายการที่ 4

@3.90
=1,310,400

รวมเป็ นเงิน

2,233,240

Lintech/Thai

รวมเป็ นเงิน

2,203,000

2.Hemodialyzer…

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

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

2 Hemodialyzer ชนิด

1,440

@460.00

ชุด

=662,400

reuse

สอบราคา

1

1 ราย

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

บริ ษัท เมดิทอป
จํากัด

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

บริ ษัท เมดิทอป บริ ษัท เมดิ@480

จํากัด

ทอป จํากัด

691,200

=691,200

เสนอราคาถูกต้ อง

วร.135/60

ตามเงื่อนไข และ

ลว. 15 พค.60

รายละเอียด

Asahi Kasei

เสนอราคาสูงกว่า

Medical
(ASH-APS-21U

วงเงินจัดซื ้อ 4.35%

Asahi Polysul-

แถม

Fone Dialyzer)

- Hemodialyzer
ชนิด reuse 60 ชุด
มูลค่า 28,800 บาท
-Semipermanent
Catheter 14.5 Fr.
ขนาดเล็ก 19 cm
1 ชุด มูลค่า
8,560 บาท และ
ขนาดกลาง 23 cm
1 ชุด มูลค่า 8,560

รวมเป็ นเงิน

662,400

รวมเป็ นเงิน

691,200

บาท
3.นํ ้ายา …

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

3 นํ ้ายา Enzymatic

จํานวน

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

120

@2,354

แกลลอน

=282,480

สอบราคา

5

5 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

2 ราย

1.บริ ษัท ดีเค

1.บริ ษัท ดีเค

บริ ษัท ตะวัน

เอสเอช (ประ

เอสเอช (ประ

แม็คไวสซ์

เทศไทย) จํากัด

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

@2,354

เทศไทย) จํากัด จํากัด

=282,480
3M

2.บริ ษัท ตะวัน

วร.114/60
ลว. 28 เมย.60
420,000

เนื่องจากมีต้นทุน

ลดเหลือ

นํ ้ายาและระยะ

396,000

การแช่ตํ่าสุด เป็ น

2.บริ ษัท เนเจอร์

แม็คไวสซ์

ประโยชน์ตอ่ ทาง

บาลานซ์ เมดดิ

จํากัด

ราชการสูงสุด

เทค จํากัด

@3,300

เสนอราคาสูงกว่า

=396,000

วงเงินจัดซื ้อ

Serchem

38.71% แถม

(Ultra-Actine 8)

Scope Test

(ไม่ผา่ นการ

3 กล่อง มูลค่า

ประเมิน)

27,750 บาท

3.บริ ษัท ตะวัน
แม็คไวสซ์
จํากัด

@3,500
=420,000
Medisafe
(3E-Zyme)
4.บริ ษัท บอร์ เนียว...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

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

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

4.บริ ษัท บอร์
เนียว เมดิคลั
จํากัด

@2,140
=256,800
RUHOF
(Endozime AW)
(ไม่ผา่ นการ
ประเมิน)

5.บริ ษัท โอเร็ กซ์ เทรดดิ ้ง
จํากัด

@2,140
=256,800
Med Enzyme
(ผิดสเปค)

รวมเป็ นเงิน

282,480

รวมเป็ นเงิน

396,000

4.Triple...

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

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

4 Triple Blood Bag with

6,000

@192.60

bags

=1,155,600

CPDA1 350 cc.

สอบราคา

2

1 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

บริ ษัท ดีเคเอส

บริ ษัท ดีเคเอส บริ ษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศ

เอช (ประเทศ

เอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

ไทย) จํากัด

ไทย) จํากัด

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

@192.60

วร.112/60
ลว. 28 เมย.60
1,155,600 เสนอราคาถูกต้ อง

=1,155,600

ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด

Terumo/อินเดีย

เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ แถม
60 ถุง มูลค่า
11,556 บาท
รวมเป็ นเงิน

1,155,600

รวมเป็ นเงิน

1,155,600

5.ชุดอุปกรณ์...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

5 ชุดอุปกรณ์สาํ หรับแยก

500

เก็บเฉพาะเกล็ดโลหิต

ชุด

-8ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@6,375.90 สอบราคา
=3,187,950

1

1 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

บริ ษัท ดีเคเอส บริ ษัท ดีเคเอส

ที่มีปริ มาณเม็ดโลหิต

เอช (ประเทศ

เอช (ประเทศ

เอช (ประเทศ

ขาวน้ อยชนิด 2-3 ถุง

ไทย) จํากัด

ไทย) จํากัด

ไทย) จํากัด

@6,375.90
=3,187,950

dose plateletphere-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

บริ ษัท ดีเคเอส

(Double or Triple

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

วร.113/60
เสนอราคาถูกต้ อง
3,187,950 ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
เสนอราคาเท่ากับ

Terumo/USA.

sis และ platelet dep-

วงเงินจัดซื ้อ แถม

letion)

1.ชุดอุปกรณ์สาํ หรับ
แยกเก็บเฉพาะ
เกล็ดโลหิตฯ 6 ชุด
มูลค่า 38,255.40
บาท
2.ตัวรี ดสายถุงเลือด
2 ตัว มูลค่า 10,074
บาท
3.วางเครื่ อง Hand
sealer 1 เครื่ อง
มูลค่า 200,000

รวมเป็ นเงิน

3,187,950

รวมเป็ นเงิน

3,187,950 บาท
6.Hydrocolloid ...

ลว. 28 เมย.60

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

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

6 Hydrocolloid Gel

2,880

@146.37

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 15

หลอด

=421,545.60

กรัม

สอบราคา

2

2 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

2 ราย
วร.115/60

1.บริ ษัท วิล-

1.บริ ษัท วิล-

บริ ษัท วิล-

แฮล์ม ฟาร์ มา

แฮล์ม ฟาร์ มา

แฮล์ม ฟาร์ มา

ซูติคอล จํากัด

ซูติคอล จํากัด 348,220.80 เสนอราคาถูกต้ อง

ซูติคอล จํากัด

@120.91

ลว. 27 เมย.60

=348,220.80

ตามเงื่อนไข และ

Smith&Nephew 2.บริ ษัท ดีเค

รายละเอียด

(IntraSite Gel

เอสเอช (ประ

เสนอราคาตํ่าสุด

25 g)

เทศไทย) จํากัด

ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ
17.39% แถม

2.บริ ษัท ดีเค

10 หลอด มูลค่า

เอสเอช (ประ

1,209.10 บาท

เทศไทย) จํากัด

@146.37
=421,545.60
Convatec
(Duoderm Gel
30g)

รวมเป็ นเงิน

421,545.60

รวมเป็ นเงิน

348,220.80

7 1.ชุดนํ ้ายา...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

7 1.ชุดนํ ้ายาตรวจดีเอ็น

3 ชุด

- 10 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@227,910
=683,730

สอบราคา

2

2 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

2 ราย

1.บริ ษัท เอฟ.

1.บริ ษัท เอฟ.

บริ ษัท ยีน

วร.119/60

STR สําหรับพิสจู น์

เอ็น.ไซเอนซ์

เอ็น.ไซเอนซ์

พลัส จํากัด

ลว. 28 เมย.60

ความสัมพันธ์พอ่ แม่ลกู

จํากัด

จํากัด

รายการที่ 1

เอ ชนิด autosomal

รายการที่ 1
2.ชุดนํ ้ายาตรวจดีเอ็น

1 ชุด

205,226

@240,750

รายการที่ 1,2

=722,250

เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2

211,860

รายละเอียด

2.บริ ษัท ยีน

เสนอราคาตํ่าสุด

218,280

พลัส จํากัด

สูงกว่าวงเงินจัดซื ้อ

ABI/USA.

รายการที่ 1,2

รายการที่ 1 2.82%

เอบนโครโมโซมวาย
รายการที่ 2

702,990

รายการที่ 2 3.23%
2.บริ ษัท ยีน

แถม นํ ้ายา POP-4

พลัส จํากัด

2 กล่อง มูลค่า

รายการที่ 1

@234,330

28,890 บาท

=702,990
รายการที่ 2

211,860
Applied
Biosystems

รวมเป็ นเงิน

888,956

USA.

รวมเป็ นเงิน

914,850
8 1.กระดาษ...

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

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

8 1.กระดาษชําระม้ วน

25,500

@45.47

ม้ วน

=1,159,485

ใหญ่สาํ หรับห้ องนํ ้า
2.กระดาษชําระชนิด

54,000

@31.57

แผ่นใหญ่ (เช็ดมือ)

ห่อ

=1,704,780

สอบราคา

3

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

2 ราย

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

1.ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

จํากัด กรี นบัค๊

จํากัด ธีชาโปร จํากัด ธีชาโปร

เซอร์ วิส

ดักส์

ดักส์

รายการที่ 1-2

รายการที่ 1

รายการที่ 1

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

@55.2762
=1,409,543.10
Winner

วร.122/60

ห้ างหุ้นส่วน

ลว. 11 พค.60
1,159,740 เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2

1,709,100 รายละเอียด
เสนอราคาสูงกว่า

รายการที่ 2

2.ห้ างหุ้นส่วน

@39.6756

วงเงินจัดซื ้อ

=2,142,482.40

รายการที่ 1 0.02%

River Pro

รายการที่ 2 0.25%

(ผิดสเปค)

แถม

จํากัด ธีชาโปร

รายการที่ 1 48 ม้ วน

ดักส์

มูลค่า2,183.04บาท

รายการที่ 1

@45.48

รายการที่ 2 144 ห่อ

=1,159,740.00

มูลค่า4,557.60บาท

KimSoft JRT 1
PLY 600M.
รายการที่ 2…

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

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

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@31.65
=1,709,100.00
Scott inter fold
(ชนิดแผ่น 2 ชัน)
้
Kimberly-Clark

2,864,265

รวมเป็ นเงิน
9 Blood Tubing Line

8,400

@70.00

ชุด

=588,000

รวมเป็ นเงิน
สอบราคา

2

2 ราย

2,868,840

2 ราย

1.บริ ษัท ซี วี พี

1.บริ ษัท ซี วี พี บริ ษัท ซี วี พี

วร.132/60

ฟอกเลือดด้ วยเครื่ อง

เมดิคอล เทคโน

เมดิคอล เทคโน เมดิคอล เทค

ลว. 17 พค.60

ไตเทียม)

โลยี จํากัด

(สายนําเลือดสําหรับ

@64.00

โลยี จํากัด

โนโลยี จํากัด

537,600

=537,600
Spring

ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด

2.บริ ษัท เมดิ

เสนอราคาตํ่าสุด

(Code:BP03) ทอป จํากัด

ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

2.บริ ษัท เมดิ
ทอป จํากัด

เสนอราคาถูกต้ อง

@75.00

8.57%

=630,000
Meditop
(MDT-BL-005)
รวมเป็ นเงิน

588,000

รวมเป็ นเงิน

537,600
10.Suction...

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

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

10 Suction Catheter

1,440

@400.00

ชุด

=576,000

Sterile แบบระบบปิ ด

สอบราคา

4

Fr.12

1 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

บริ ษัท เอ็นโด

บริ ษัท เอ็นโด

บริ ษัท เอ็นโด

เมด (1999)

เมด (1999)

เมด (1999)

จํากัด

จํากัด

จํากัด

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

@400.00

วร.136/60
เสนอราคาถูกต้ อง
576,000

=576,000

ลว. 19 พค.60

ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
เสนอราคาเท่ากับ

Pahsco/Taiwan

วงเงินจัดซื ้อ แถม
50 ชุด มูลค่า
576,000

รวมเป็ นเงิน
11 จุกยางสําหรับฉีดยา

156,000

@3.745

(Injection Plug)

อัน

=584,220

รวมเป็ นเงิน
สอบราคา

5

5 ราย

576,000

20,000 บาท

1 ราย
วร.141/60

1.บริ ษัท พี พี

1.บริ ษัท ยู พี

บริ ษัท ดีเค

เอส ฮอสพิทอล

เมดิคอล ซอส

เอสเอช (ประ

เสนอราคาถูกต้ อง

เตอร์ จํากัด

เทศไทย)

ตามเงื่อนไข และ

ซัพพลาย จํากัด

@3.37
=525,720
PPS

จํากัด
2.บริ ษัท ดีเค

(Injection plug) เอสเอช (ประ
(ผิดสเปค)

เทศไทย) จํากัด

500,760

รายละเอียด
เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ
14.29% แถม
500 อัน มูลค่า
1,605 บาท
2.ห้ างหุ้นส่วน...

ลว. 29 พค.60

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

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

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

2.ห้ างหุ้นส่วน
จํากัด ไบโอเท็ค เมดิคอล
ซิสเต็มส์

@5.30
=826,800
Guangdong
Haiou
(Heparin Cap)
(ผิดสเปค)

3.บริ ษัท ยู พี
เมดิคอล ซอส
เตอร์ จํากัด

@3.36
=561,000
Jiangxi Huali
(Heparin Cap)

4.บริ ษัท ไบโอโนว่า...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

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

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

4.บริ ษัท ไบโอ
โนว่า จํากัด

@7.70
=1,201,200
B.Braun
(IN-Stopper)
(ผิดสเปค)

5.บริ ษัท ดีเค
เอสเอช (ประ
เทศไทย) จํากัด

@3.21
=500,760
Terumo
(In Stopper)

รวมเป็ นเงิน

584,220

รวมเป็ นเงิน

500,760

12 1.IgG1 FITC...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

12 1.IgG1 FITC

300 test

- 16 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@72.00
=21,600

2.IgG1 PE

3.IgG1 PC5

300 test

300 test

300 test

2

2 ราย

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

2 ราย
1.บริ ษัท พี ซี

บริ ษัท พี ซี

วร.128/60

แอล โฮลดิ ้ง

แอล โฮลดิ ้ง

แอล โฮลดิ ้ง

ลว. 11 พค.60

@80.00

จํากัด

จํากัด

จํากัด

=24,000

รายการที่ 1

@72.00

รายการที่ 1-3, รายการที่ 1

=21,600

5,9,12,15,23

@80.00

รายการที่ 2
รายการที่ 2

@80.00

2.บริ ษัท ซิลลิค

=24,000

ฟาร์ มา จํากัด

@80.00
=24,000

21,600
24,000

รายการที่ 3

24,000

@80.00

300 test

@115.56
=34,668

6.CD10-PC7

300 test

รายการที่ 5

รายการที่ 23

ตามเงื่อนไข และ

ลว. 11 พค.60

รายละเอียด
เสนอราคาเท่ากับ

70,500
รายการที่ 5-21 และ

2.บริ ษัท ซิลลิค

24,25

@115.56

ฟาร์ มา จํากัด

เสนอราคาตํ่าสุด

=34,668

รายการที่ 5

32,742

@192.60
=57,780

วร.129/60

วงเงินจัดซื ้อ

รายการที่ 1-25
รายการที่ 3

เสนอราคาถูกต้ อง

รายการที่ 1-3,23

=24,000
5.CD7- FITC

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1.บริ ษัท พี ซี

=24,000
4.IgG1 PC7

สอบราคา

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ
รายการที่ 5=5.56%

รายการที่ 9

@168.00

รายการที่ 6

56,817

=16,800

รายการที่ 6=1.67%
รายการที่ 7=2.90%

รายการที่ 7

32,262

รายการที่ 8=3%
7.CD13-PE...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

7.CD13-PE

จํานวน

300 test

- 17 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@110.75

รายการที่ 12

=33,225

@141.24

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
รายการที่ 8

300 test

@107.00

31,137

รายการที่ 15

=32,100

15,729

รายการที่ 9=6.37%
รายการที่ 11=2.90%
รายการที่ 12=2.27%

@160.50
=240,750

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

รายการที่ 10=2.43%

=112,992
รายการที่ 9

8.CD19-PE

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

รายการที่ 10

12,894

รายการที่ 13=3.03%
รายการที่ 14=8.55%

9.CD19-ECD

100 test

@168.00

รายการที่ 23

=16,800

@235.00

รายการที่ 11

100 test

@132.15

2.บริ ษัท ซิลลิค

=13,215

ฟาร์ มา จํากัด
รายการที่ 1

11.CD33-PE

300 test

@110.75

110,424

รายการที่ 13

61,632

รายการที่ 19=2.86%
รายการที่ 20=1.49%

@112.35
=33,705

รายการที่ 14

11,449

รายการที่ 21=7.25%
รายการที่ 24=7.41%

รายการที่ 2
800 test

รายการที่ 17=3.16%
รายการที่ 18=1.40%

=33,225
12.CD34-PC5

รายการที่ 15=7.33%
รายการที่ 16=2.11%

=70,500
รายการที่ 12

10.CD20-PC5

32,262

@141.24

@112.35

รายการที่ 15

223,095

รายการที่ 16

14,873

รายการที่ 17

9,844

รายการที่ 25=3.03%

=33,705

=112,992
รายการที่ 3

@112.35
=33,705

13.CD41-PE...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

13.CD41-PE

จํานวน

600 test

- 18 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@105.93

รายการที่ 4

=63,558
14.CD14-PE

100 test

@160.50

1,500 test

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

รายการที่ 18

67,893

รายการที่ 5

32,742

@109.14

รายการที่ 4,22
เนื่องจากเสนอราคา
สูงกว่าวงเงินจัดซื ้อ

รายการที่ 20

21,293

@160.50
=240,750

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

ยกเลิกการสอบราคา
รายการที่ 19

=32,742
15.CD45-ECD

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

=48,150

@125.19
=12,519

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ขออนุมตั ซิ ื ้อตกลง
ราคาแทน

รายการที่ 6

@189.39

รายการที่ 21

41,088

รายการที่ 24

13,375

รายการที่ 25

10,272

=56,817
16.CD61-PC7

100 test

@151.94
=15,194

รายการที่ 7

@107.54
=32,262

17.CD64-FITC

100 test

@101.65
=10,165

รายการที่ 8

@103.79
=31,137

18.CD117-PC7

300 test

@229.52
=68,856

รายการที่ 9

@157.29
=15,729

19.HLA-DR-FITC

300 test

@112.35
=33,705
20.235a-PC7...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

20.235a-PC7

จํานวน

100 test

- 19 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@216.14

รายการที่ 10

=21,614
21.CD3-PC7

300 test

@147.66

300 test

@224.00

รายการที่ 11

300 test

@235.00

รายการที่ 12

100 test

@144.45

รายการที่ 13

100 test

@105.93
=10,593

@128.94

@107.54

@138.03

@102.72
=61,632

รายการที่ 14

=14,445
25.CD36 FITC

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

=110,424

=70,500
24.CD56-PC7

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

=32,262

=67,200
23.MPO-PE

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

=12,894

=44,298
22.CD79a-PC5

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

@114.49
=11,449

รายการที่ 15

@148.73
=223,095
รายการที่ 16...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

- 20 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 16

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@148.73
=14,873

รายการที่ 17

@98.44
=9,844

รายการที่ 18

@226.31
=67,893

รายการที่ 19

@109.14
=32,742

รายการที่ 20

@212.93
=21,293

รายการที่ 21

@136.96
=41,088

รายการที่ 22...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

- 21 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 22

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@308.16
=92,448

รายการที่ 23

@282.48
=84,744

รายการที่ 24

@133.75
=13,375

รายการที่ 25

@102.72
=10,272

รวมเป็ นเงิน

1,101,002

BD/USA.

รวมเป็ นเงิน

971,923

13 1.อุปกรณ์...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

13 1.อุปกรณ์หอ่ หุ้ม ใช้ กบั

180 คู่

- 22 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@1,391
=250,380

เครื่ องบีบเค้ นเป็ นระยะ

สอบราคา

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง
ยกเลิกการสอบ
ราคา เนื่องจากมี

ด้ วยลมข้ อเท้ าถึงใต้ เข่า

ความจําเป็ นต้ อง

M

ทบทวนคุณลักษณะ

2.อุปกรณ์หอ่ หุ้ม ใช้ กบั

660 คู่

@1,391
=918,060

เครื่ องบีบเค้ นเป็ นระยะ
ด้ วยลมข้ อเท้ าถึงต้ นขา
S
3.อุปกรณ์หอ่ หุ้ม ใช้ กบั

420 คู่

@1,391
=584,220

เครื่ องบีบเค้ นเป็ นระยะ
ด้ วยลมข้ อเท้ าถึงต้ นขา
M
4.อุปกรณ์หอ่ หุ้ม ใช้ กบั
เครื่ องบีบเค้ นเป็ นระยะ

180 คู่

@1,391
=250,380

ด้ วยลมข้ อเท้ าถึงต้ นขา
L
รวมเป็ นเงิน

2,003,040

เฉพาะในสเปคใหม่

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่ วยงาน จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์
ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
1 จ้ างปรับปรุงท่อนํ ้าเย็น
CHILLER และท่อนํ ้า

1

498,064

สอบราคา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ราคาที่ จํานวนผู้ผ่าน ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
เสนอ (แต่ การคัดเลือก/ สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
รายชื่อ
ละรายการ/
ประกวด
ผลิตภัณฑ์ )
ราคา

2

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

ยกเลิกการสอบราคา
เนื่องจากไม่มีผ้ เู สนอ

รายการ

ประปา ของศูนย์ให้ ยา

ราคา ขออนุมตั ิ

เคมีบําบัด ชัน้ 1

ยกเลิก จัดจ้ างโดย
498,064

รวมเป็ นเงิน
2 เครื่ อง Pasteurization
นมแม่

1

2,300,000

เครื่ อง

วิธีพิเศษแทน
สอบราคา

1

1 ราย
บริ ษัท แมมมะ
เมท จํากัด

1 ราย
บริ ษัท แมมมะ
2,558,000 เมท จํากัด
รุ่น SD

บริ ษัท แมม

ค.149/60

มะเมท จํากัด 2,558,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ

ลว.1 มิย.60

Sterifeed

2,530,000 รายละเอียด
เสนอราคาสูงกว่า
วงเงินจัดซื ้อ 10%

รวมเป็ นเงิน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

2,300,000

รวมเป็ นเงิน

2,530,000

3.จ้ างปรับปรุง…

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
3 จ้ างปรับปรุงพื ้นที่ถนน

1

สอบราคา

8

-2ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

3 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

3 ราย

บริ เวณด้ านหน้ าอาคาร รายการ

1.ห้ างหุ้นส่วน

1.ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

จ.34/60

ศูนย์การศึกษาและ

จํากัด สุชาบดี

จํากัด สุชาบดี

จํากัดสุชาบดี

ลว.25 พค..60

บริ การวิชาการ

ก่อสร้ าง

ก่อสร้ าง

ก่อสร้ าง

-งานวิศวกรรมโครง

1,350,000 เสนอราคาถูกต้ อง

838,491.44

768,057.12 2.บริ ษัท สิริ-

ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ
1,300,000 รายละเอียด

-งานสถาปั ตยกรรม

34,140.00

31,053.72 ลักษณ์คอน-

เสนอราคาตํ่าสุด

-งานระบบประปา

30,316.00

27,947.79 สตรัคชัน่ จํากัด

ตํ่ากว่าวงเงินจัดจ้ าง

-งานระบบไฟฟ้ า

227,787.30

สร้ าง

รวม

208,058.68

1,130,734.74

1,035,117.31 3.ห้ างหุ้นส่วน

343,969.51

314,882.69 จํากัด คีตภัทร

รวม

1,474,704.25

1,350,000.00 คอนสตรัคชัน่

คิดเพียง

1,474,704.25

1,350,000.00

Factor F=1.3042

11.85%

2.บริ ษัท สิริลกั ษณ์...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)

-3ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

2.บริ ษัท สิริลักษณ์คอนสตรัคชัน่ จํากัด
-งานวิศวกรรมโครง
สร้ าง

834,889.25

-งานสถาปั ตยกรรม

34,140.00

-งานระบบประปา

30,315.60

-งานระบบไฟฟ้ า

227,787.30
รวม

Factor F=1.3042

1,127,132.15
34,873.60

รวม

1,470,005.75

คิดเพียง

1,470,000

3.ห้ างหุ้นส่วน...

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)

-4ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

3.ห้ างหุ้นส่วน
จํากัด คีตภัทร
คอนสตรัคชัน่
-งานวิศวกรรมโครง
สร้ าง

791,758.12

-งานสถาปั ตยกรรม

27,660.00

-งานระบบประปา

27,333.00

-งานระบบไฟฟ้ า

204,097.30
รวม

1,050,848.42

Factor F=1.3042

319,668.09

รวม

1,370,516.51

คิดเพียง

1,370,516.51

รวมเป็ นเงิน
4 เช่าเครื่ องพิมพ์
ระยะเวลาเช่า 3 ปี

1,474,704.25
50

295 บาท/

เครื่ อง

เครื่ อง/เดือน
=531,000

รวมเป็ นเงิน
สอบราคา

1

1 ราย
บริ ษัท วิชชุสนิ

ยกเลิกการสอบราคา

มาร์ เก็ตติ ้ง

เพื่อเพิ่มเติมสเปคการ

จํากัด

295 บาท/

ส่งมอบ และการเช่า

เครื่ อง/เดือน

ขออนุมตั ิยกเลิก

=531,000
รวมเป็ นเงิน

531,000

1,300,000

เพื่อสอบราคาใหม่

OKI
5.ระบบเสียง...

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
5 ระบบเสียง

7

@42,520

ชุด

=297,640

สอบราคา

5

-5ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

2 ราย

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

1 ราย

1.ห้ างหุ้นส่วน

@42,000 บริ ษัท โปร เอ วี บริ ษัท โปร

จํากัด จีโอเซาท์

=294,000 จํากัด

เอ วี จํากัด

ITC,NPE,

ค.150/60
293,308.40 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ

SoundVision

290,000 รายละเอียด

รุ่น TI-120S,

เสนอราคาตํ่ากว่า

T-775HW,

วงเงินจัดซื ้อ 2.57%

VCP-650,
SU-880
(คุณสมบัติ
2.บริ ษัท โปร

ไม่ครบ)

เอ วี จํากัด

@41,901.20
=293,308.40
TOA,JTS,
SoundVision
รุ่น A-1712
ER,BS1030W,GML5218,st 5030i

รวมเป็ นเงิน

297,640

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

SU-880

รวมเป็ นเงิน

290,000
6.จ้ างซ่อม...

ลว.2 มิย.60

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
6 จ้ างซ่อมรอยร้ าวของ
ผนัง บริ เวณด้ านหลัง

1

สอบราคา

รายการ

ปล่องลิฟท์เบอร์ 37-38

3

-6ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

2 ราย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

จ.35/60

รี โนเวท จํากัด

จํากัด ซี.เอ็น

จํากัด ซี.เอ็น

ลว.29 พค.60

คอนสตรัคชัน่

คอนสตรัคชัน่

192,000.00 แอนด์ วอเตอร์

แอนด์ วอเตอร์

67,283.71

59,020.80 บลาสติ ้ง

บลาสติ ้ง

248,000.00 เสนอราคาถูกต้ อง

รวม

286,163.71

251,020.80

ตามเงื่อนไข และ

คิดเพียง

286,163.00

251,020.80

รายละเอียด

(คุณสมบัติ

เสนอราคาตํ่ากว่า

ไม่ครบ)

วงเงินจัดจ้ าง 13.34%

2.ห้ างหุ้นส่วน
จํากัด ซี.เอ็น
คอนสตรัคชัน่
แอนด์ วอเตอร์
บลาสติ ้ง
Factor F=1.3074

รวมเป็ นเงิน

218,880.00
67,283.71

รวม

286,163.71

คิดเพียง

248,000.00
286,163

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

1.บริ ษัท ไทย

218,880.00
Factor F=1.3074

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

1 ราย

ตังแต่
้ ชนั ้ 1 ถึง ชันดาด
้
ฟ้ า

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

รวมเป็ นเงิน

248,000
7.จ้ างปรับปรุง...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
7 จ้ างปรับปรุงประตู

1

บริ เวณทางเข้ าชัน้ B

สอบราคา

4 ราย

รายการ

-7ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

1 ราย

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

ห้ าหุ้นส่วน

ห้ าหุ้นส่วน

อาคารศูนย์การศึกษา

จํากัด ฐาปนา

จํากัด ฐาปนา

จํากัด ฐาปนา

และบริ การวิชาการ

เฮาส์ซิ่ง ควอ-

เฮาส์ซิ่ง ควอ-

เฮาส์ซิ่ง ควอ-

299,130.80

ลิตี ้

306,420.80 ลิตี ้

ลิตี ้

จ.37/60
ลว. 5 มิย.60
385,000.00 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ

รวม
Factor F=1.3074

299,130.80

306,420.80

91,952.80

94,193.75

รวม

391,083.60

400,614.55

เสนอราคาตํ่ากว่า

คิดเพียง

391,000.00
391,000

385,000.00

วงเงินจัดจ้ าง 2.81%

รวมเป็ นเงิน

380,000.00 รายละเอียด

รวมเป็ นเงิน

8 เช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์

60

900 บาท/

พร้ อมผู้ปฏิบตั ิงาน

เครื่ อง

เครื่ อง/เดือน

1.บริ ษัท วิชชุสนิ

1.บริ ษัท วิชชุสนิ บริ ษัท เอมิ.

=1,944,000

มาร์ เก็ตติ ้ง

มาร์ เก็ตติ ้ง

ระยะเวลาเช่า 3 ปี

สอบราคา

2

2 ราย

จํากัด

380,000

2 ราย
โปร จํากัด

ช.5/60
1,911,600 เสนอราคาถูกต้ อง

919 บาท/ จํากัด
เครื่ อง/เดือน

ตามเงื่อนไข และ

=1,985,040 2.บริ ษัท เอมิ.

เสนอราคาตํ่าสุด

รายละเอียด

โปร จํากัด

ตํ่ากว่าวงเงินขอ
ดําเนินการ 1.67%

2.บริ ษัท เอมิ.
โปร จํากัด

885 บาท/
เครื่ อง/เดือน

รวมเป็ นเงิน

1,944,000

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

1 ราย

ห้ าหุ้นส่วน

-งานสถาปั ตยกรรม

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

=1,911,600

รวมเป็ นเงิน

1,911,600

ลว. 5 มิย.60

