สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 7 เมษายน 2562
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 1.ผ้าห่มผู้ป่วย สีขาว ขนาด 48 นิ้ว x 80 นิ้ว

จานวน

3,000

วงเงิน
งบประมาณ
ผืน

1,043,250
@347.75

2.ผ้าเช็ดตัว สีขาว ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว

30,000

ผืน

600,000

ราคากลาง

3,000

ผืน

346,680

600,000
346,680

2 1.สาลีทางการแพทย์ ชนิดม้วน 450 กรัม

4,200

ม้วน

ถุง

บจก.วี.เค.การทอ
รายการที่ 1
รายการที่ 2

1,043,250

รายการที่ 2 (@20.00)

600,000

รายการที่ 3 (@108.00)

324,000

1,989,930

รวมเป็นเงิน

260,400.00

260,400.00 e-bidding 1.บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จากัด
เกณฑ์ราคา รายการที่ 1 (@62.50 ลดเหลือ @62.00)

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จากัด

(รถพยาบาล)
8,352

ไม่ผ่านการพิจารณา

1,989,930
@62.00

2.สาลีชนิดก้อน ขนาด 0.35 กรัม

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

2.บจก.วี.เค.การทอ
รายการที่ 1 (@347.75)

@115.56
รวมเป็นเงิน

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,043,250 e-bidding 1.บจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์
เกณฑ์ราคา

@20.00
3.ผ้าเช็ดตัว สีขาว ขนาด 24 นิ้ว x 48 นิ้ว

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง

517,824.00

517,824.00

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

รายการที่ 1 - 2 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดซื้อ
1,043,250

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

วร.161/62
ลว. 4 มี.ค. 62

600,000 รายการที่ 3 ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคา
รายเดียวและไม่ผ่านการคัดเลือก ทดลองซัก อบแล้ว ผ้าสั้นเกิน
กว่าที่กาหนด
1,643,250
- คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

260,400 รายการที่ 1

260,400 - เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดซื้อ

รายการที่ 2 (@62.50 ลดเหลือ @62.00)

517,824 รายการที่ 2

517,824

รายการที่ 3 (@62.50 ลดเหลือ @62.00)

892,800 รายการที่ 3

892,800

รวมเป็นเงิน

1,671,024

วร.162/62
ลว. 8 มี.ค. 62

@62.00
(รถพยาบาล)
3.สาลีชนิดก้อน ขนาด 1.00 กรัม

14,400

ถุง

892,800.00

892,800.00

@62.00
(รถพยาบาล)
รวมเป็นเงิน
3 ชุดให้น้าเกลือสาหรับผู้ใหญ่แบบข้อต่อ Latex

1,671,024
100,000

ชุด

890,000
@8.90

1,671,024
890,000 e-bidding 1.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด
เกณฑ์ราคา
2.บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด
(M.E.Meditek) (@8.90)

(M.E.Meditek)
รวมเป็นเงิน
4 Multi Lumen Catheter 7 Fr. Length 20 cm.

890,000
1,200

ชุด

911,640
@759.70

ไม่ผ่านการพิจารณา

2.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็ม(ประเทศไทย)จากัด

(ARROW)

890,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดซื้อ

วร.163/62
ลว. 8 มี.ค. 62

890,000

890,000
911,640 e-bidding 1.บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จากัด
เกณฑ์ราคา

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด

ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน

890,000

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็ม(ประเทศไทย)จากัด

936,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซื้อ 2.67%

936,000

วร.166/62
ลว. 15 มี.ค. 62

- คณะกก.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

(ผลิตภัณฑ์ ARROW) (@802.50 ลดเหลือ 780.00)

รวมเป็นเงิน
5 ชุดอุปกรณ์สาหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิต
ขาวน้อยชนิด 2-3 ถุง (Double or Triple dose plateletpheresis
และ platelet depletion)

911,640
400

ชุด

@6,375.90

2,550,360 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Terumo/USA.) (@6,375.90)

รวมเป็นเงิน
2,550,360 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

936,000
2,550,360 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดซื้อ

2,550,360
408,000 ซอง

709,920
@1.74

2,550,360
709,920 e-bidding 1.บริษัท ไบโอคอททอน จากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Lintech) (@ 2.08)

รวมเป็นเงิน

ลว. 15 มี.ค. 62

848,640 บริษัท ไบโอคอททอน จากัด

2,550,360
848,640 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซื้อ 19.54%
- คณะกก.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

(Lintech)
รวมเป็นเงิน

วร.168/62

(Terumo/USA.)

รวมเป็นเงิน
6 ไม้พันสาลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว ชนิดซอง (5 ก้านต่อซอง)

2,550,360

911,640

709,920

709,920

รวมเป็นเงิน

848,640

วร.172/62
ลว. 20 มี.ค. 62

2

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

7 ชุดน้ายาตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Specific lgE

จานวน

วงเงิน
งบประมาณ

15 รายการ

1,007,160
(Phadia AB /
Sweden)

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,007,160 e-bidding 1.บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย)
เกณฑ์ราคา จากัด (ผลิตภัณฑ์ Phadia AB / Sweden)

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

1,112,448 บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย)
จากัด

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

1,112,448 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซื้อ 6.78%

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

วร.171/62
ลว. 22 มี.ค. 62

- คณะกก.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
- แถมวัสดุการแพทย์ 8 รายการ ดังนี้ (1) Specific lgE Curve
Controls, 3 pairs (2) Specific lgE Calibrators, 1 curve (3) Specific lgE
Conjugate, 6x96 (4 )Specific lgE Anti-lgE, 16 tests (5) Developent
Solution, 6x100 (6) Stop Solution, 6x100 (7) Washing Solution, 6x1 L (8)
Maintenance Solution Kit, 10 application)

รวมเป็นเงิน
8 ชุดอุปกรณ์สาหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิต
ขาวน้อย Plateletpheresis

1,007,160
400

ชุด

@4,761.50
(Fresenius kabi
/ Germany)
1,904,600

รวมเป็นเงิน
9 ชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดงแบบ Blood Bank Site

1,904,600

3,500

set

1,366,925
@390.55
(Fresenius kabi
/ Germany)

รวมเป็นเงิน
10 1.ถุงพลาสติกเย็นแบบใส ขนาด 15 นิ้ว x 20 นิ้ว

1,366,925
550 กิโลกรัม

38,500
@70.00

2.ถุงพลาสติกเย็นแบบใส ขนาด 27 นิ้ว x 36 นิ้ว

9,200 กิโลกรัม

657,800

1,007,160

รวมเป็นเงิน

1,904,600 e-bidding 1.บริษัท เมดิก้าแคร์ จากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Fresenius kabi / Germany)
(@4,761.50)

11 ชุดน้ายาพื้นฐานและ Detection Kit สาหรับการย้อมทาง
Immunohistochemistry ด้วยเครื่องอัตโนมัติ

25,000 test

5,000,000
@200.00

- เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดซื้อ

รวมเป็นเงิน

1,366,925 e-bidding 1.บริษัท เมดิก้าแคร์ จากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Fresenius kabi / Germany)
(@390.55)

1,366,925 บริษัท เมดิก้าแคร์ จากัด

657,800

ไม่ผ่านการพิจารณา

2.ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรวาลมาร์เก็ตติ้ง
รายการที่ 1 (@77.00 ลดเหลือ @76.00)

12 1.เท้าเทียม ชนิด Sach Foot

100

อัน

109,000

2.ขาเทียมระดับใต้เข่า ระบบแกนใน(endoskeletal system)

40

ชุด

352,000

3.ขาเทียมระดับเหนือเข่าระบบแกนใน(endoskeletal system)

30

ชุด

570,000

- คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรวาลมาร์เก็ตติ้ง
รายการที่ 1

41,800 รายการที่ 1 - เสนอราคาต่าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซื้อ 8.57%

รายการที่ 2

671,600 รายการที่ 2 - เสนอราคาต่าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซื้อ 2.10%

ลว. 3 เม.ย. 62

671,600
รวมเป็นเงิน
ไม่ผ่านการพิจารณา

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จากัด

713,400
5,000,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดซื้อ

วร.178/62
ลว. 3 เม.ย. 62

- คณะกก.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

5,000,000
109,000 e-bidding 1.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คซ็อป จากัด
352,000 เกณฑ์ราคา รายการที่ 1
570,000 : เกณฑ์อื่น รายการที่ 2
(40: 60)
รายการที่ 3

5,000,000

- แถมสินค้าจานวน 4 ชุด (800 สไลด์) มูลค่า 160,000.00
รวมเป็นเงิน

5,000,000
- คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คซ็อป จากัด
105,000 รายการที่ 1

105,000 รายการที่ 1 - เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 3.67%

335,600 รายการที่ 2

335,600 - มีคะแนนประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 88.00 คะแนน

570,000 รายการที่ 3

570,000 รายการที่ 2 - เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 4.66%
รายการที่ 3 - เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดซื้อ
- มีคะแนนประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 92.00 คะแนน

1,031,000

วร.176/62

- คณะกก.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

- มีคะแนนประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 92.00 คะแนน

รวมเป็นเงิน

ลว. 29 มี.ค. 62

1,366,925

41,800

696,300
5,000,000 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Ventana / USA.)

วร.181/62

- คณะกก.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
รวมเป็นเงิน

38,500 e-bidding 1.บริษัท บรรเจิด โปรดักส์ จากัด
เกณฑ์ราคา

1,366,925 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดซื้อ

1,366,925

2. บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จากัด
(ผลิตภัณฑ์ Leica / USA) (@200.00)
5,000,000

ลว. 29 มี.ค. 62

1,904,600

(Leica / USA)

รวมเป็นเงิน

วร.180/62

- คณะกก.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

1,904,600

รายการที่ 2 (@73.00)
696,300

1,904,600 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

- แถมสินค้าจานวน 6 ชุด มูลค่า 28,569.00

@71.50
รวมเป็นเงิน

1,904,600 บริษัท เมดิก้าแคร์ จากัด

1,112,448

1,031,000

รวมเป็นเงิน

1,010,600

วร.170/62
ลว. 3 เม.ย. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 4 เมษายน 2562
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

100 เครื่อง

วงเงิน
งบประมาณ

1,990,800
@553.-

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,990,800 e-bidding 1.บริษัท วิชชุสิน มาร์เก็ตติ้ง จากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Lenovo รุ่น V330 AIO)
(@515.83 ลดเหลือ @515.80)
2.บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
(ผลิตภัณฑ์ Acer รุ่น Veriton Z4640G)
(@640.51)

รวมเป็นเงิน
2 หุ่นตรวจภายใน

1,990,800
4

ตัว

รวมเป็นเงิน
3 เครื่องทานาเย็นประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตั้ง (โครงการสนับสนุนการ
ลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ Matching Fund 3)

680,000
680,000

1

รายการ

33,600,000

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

1,857,000 บริษัท วิชชุสิน มาร์เก็ตติ้ง จากัด

- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดเช่า 6.73%

ช.8/62
ลว. 22 ก.พ. 62

2,305,829

680,000 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จากัด

1,856,880
680,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดซื้อ

832,400

รวมเป็นเงิน

2.บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(ผลิตภัณฑ์ TASAKI)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

1,856,880

รวมเป็นเงิน

33,600,000 e-bidding 1.บริษัท เค.ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ DAIKIN)

1,856,880 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ลดเหลือ

1,990,800
832,400 e-bidding 1.บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จากัด
เกณฑ์ราคา (รุ่น LM-050 ผลิตภัณฑ์ KOKEN ประเทศ Japan)

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

ไม่ผ่านการพิจารณา

บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

ค.172/62
ลว. 8 มี.ค. 62

680,000
35,280,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซื้อ 5% แค่คณะกก.
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรซื้อในวงเงิน 35,280,000.-

ค.174/62
ลว. 11 มี.ค. 62

36,490,000
ลดเหลือ
35,280,000

3.บริษัท คูลชอป แอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(ผลิตภัณฑ์ YORK)
รวมเป็นเงิน
4 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

33,600,000
300 เครื่อง

5,972,400
@553.-

ไม่ผ่านการพิจารณา

33,600,000

รวมเป็นเงิน

5,972,400 e-bidding 1.บริษัท วิชชุสิน มาร์เก็ตติ้ง จากัด (@505.50)
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Lenovo รุ่น V330 AIO)

5,459,400.00 บริษัท วิชชุสิน มาร์เก็ตติ้ง จากัด

35,280,000
5,459,400 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดเช่า 8.59%

ช.9/62
ลว. 27 มี.ค. 62

2.บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
6,078,095.68
(@562.79) (ผลิตภัณฑ์ Acer รุ่น Veriton Z4640G)
รวมเป็นเงิน
5 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

5,972,400
1 เครื่อง

2,500,000

5,972,400

รวมเป็นเงิน

200,000 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.วาย.อาร์. (ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ราคา Thermo Scientific ประเทศ Finland)
2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
(ผลิตภัณฑ์ TECAN ประเทศ Austria)

รวมเป็นเงิน

2,500,000

200,000

1,389,000 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.วาย.อาร์.

5,459,400
1,389,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 44.44%

2,700,000
รวมเป็นเงิน

1,389,000

ค.173/62
ลว. 28 มี.ค. 62

2

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

6 เครื่องไตเทียม

จานวน

4 เครื่อง

รวมเป็นเงิน
7 รถพยาบาล

1

คัน

1 ระบบ

807,120

807,120
1 ระบบ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน

5 เครื่อง

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2

1 เครื่อง

3. เครื่องสารองไฟ

5 เครื่อง

4. เครื่องสารองไฟขนาด 10 kVA

1 เครื่อง

5. อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก

1

ชุด

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)

1

ชุด

7. ตู้สาหรับเก็บข้อมูลแบบภายนอก

1

ชุด

8. โทรศัพท์พร้อมหูฟัง

4

ชุด

รวมเป็นเงิน

3,500,000

3,500,000

รวมเป็นเงิน
8 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์

1,720,000

1,720,000

รวมเป็นเงิน
8 Software VKI

วงเงิน
งบประมาณ

851,560

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,700,000 e-bidding 1.บริษัท เมดิทอป จากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Asahi รุ่น MDS-101 ประเทศ ญี่ปุ่น)
: เกณฑ์อื่น
(40: 60)
2.บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จากัด
(ผลิตภัณฑ์ Nikkiso รุ่น DBB-27 ประเทศ ญี่ปุ่น)

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

1,320,000 บริษัท เมดิทอป จากัด

3,498,900 บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จากัด

3,460,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 1.14%

3,460,000

- ยินดีเสนอยี่ห้อครุภัณฑ์การแพทย์เพิ่มเติม เพื่อให้
คณะแพทย์เลือกตามความต้องการใช้งานโดยไม่คิดเงินเพิ่ม

986,540 ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น
ลดเหลือ เทคโนโลยี

ไม่ผ่านการพิจารณา

985,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซื้อ 22.04% แต่ต่ากว่า
ราคากลาง 23,900.-

รวมเป็นเงิน

985,000

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี

830,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

รวมเป็นเงิน

830,000

- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 2.52%

835,000
ลดเหลือ
830,000

851,560

851,560

ค.176/62
ลว. 28 มี.ค. 62

3,460,000

985,000

1,008,900

3.บริษัท ซิทคอมเทรดดิ้ง จากัด

ลว. 28 มี.ค. 62

1,320,000

ลดเหลือ

รวมเป็นเงิน

2.ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี (ผลิตภัณฑ์ DILL)

ค.175/62

1,694,000

3,500,000

851,560 e-bidding 1.บริษท จิตติ โอ เอ จากัด
เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 23.26%

รวมเป็นเงิน

1,008,900 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น
เกณฑ์ราคา เทคโนโลยี
(ผลิตภัณฑ์ Vmware รุ่น Horizon 7 Standard)

1,320,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- มีคะแนนประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 94 คะแนน

1,700,000
3,500,000 e-bidding 1.บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ TOYOTA / ญี่ปุ่น)

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

ไม่ผ่านการพิจารณา

ค.181/62
ลว. 29 มี.ค. 62

ค.179/62
ลว. 5 เม.ย. 62

