สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน เมษายน 2551
ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย
ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1. ซื้อยารวม ของ
สถานพยาบาลกรมการ
แพทย จํานวน 12
รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(บาท)
91,083,477.00 ประกวดราคา รายการที่ 1
ดวยวิธกี ารทาง - บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด
เปนเงิน 47,215,676 บาท
อิเล็กทรอนิกส

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
รายการที่ 1
- บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด
เปนเงิน 47,215,676 บาท

รายการที่ 2
- บริษัท มิลลิเมด จํากัด
เปนเงิน 1,656,360 บาท
- หจก. แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่
เปนเงิน 2,717,600 บาท
- บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด
เปนเงิน 4,416,960 บาท

รายการที่ 2
- บริษัท มิลลิเมด จํากัด
เปนเงิน 1,656,360 บาท

รายการที่ 3
- หจก. ภิญโญฟารมาซี
เปนเงิน 4,953,200 บาท
- บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด
เปนเงิน 7,949,000 บาท

รายการที่ 3
- หจก. ภิญโญฟารมาซี
เปนเงิน 4,953,200 บาท
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แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
รายละเอียดตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนดและ
เสนอราคาต่ํากวาวงเงิน
ที่ตั้งไว
รายละเอียดตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนดและเปน
ผูเสนอราคาต่ําสุด

รายละเอียดตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนดและเปน
ผูเสนอราคาต่ําสุด

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายการที่ 4
- บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด
เปนเงิน 8,410,200 บาท

รายการที่ 4
- บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด
เปนเงิน 8,410,200 บาท

รายการที่ 5
- บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กเฮาส จํากัด
เปนเงิน 3,567,200 บาท
- บริษัท เอ็ม แอนด เอช แมนูแฟคเจอรี่
เปนเงิน 3,783,520 บาท
- บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด
เปนเงิน 3,983,100 บาท

รายการที่ 5
รายละเอียดตรงตามเงื่อนไข
- บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กเฮาส ที่กําหนดและเปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด
เปนเงิน 3,567,200 บาท

รายการที่ 6
- บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล
(ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 2,160,000 บาท
- บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด
เปนเงิน 3,200,000 บาท

รายการที่ 6
รายละเอียดตรงตามเงื่อนไข
- บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล ที่กําหนดและเปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด
(ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 2,160,000 บาท
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รายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดและเสนอราคาอยูใน
วงเงินที่ตั้งไว

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายการที่ 7 และ รายการที่ 8
ยกเลิกเนื่องจากไมมีผูมายืน่ เอกสารการ
ประกวดราคา
รายการที่ 9
- บริษัท มิลลิเมด จํากัด
เปนเงิน 1,386,720 บาท
- บริษัท เอ็ม แอนด เอช แมนูแฟคเจอรี่
เปนเงิน 1,525,392 บาท
- บริษัท กูด เฮลธ ฟารมาซูติคอล จํากัด
เปนเงิน 1,525,392 บาท
- บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด
เปนเงิน 1,571,616 บาท

รายการที่ 4
- ริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด
เน ,410,200 บท
รายการที่ 9
- บริษัท มิลลิเมด จํากัด
เปนเงิน 1,386,720 บาท

รายละเอียดตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด

รายการที่ 10
- บริษัท ยูเมดา จํากัด
เปนเงิน 1,076,000 บาท
- บริษัท เบอรลนิ ฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้
เปนเงิน 1,152,000 บาท

รายการที่ 10
- บริษัท ยูเมดา จํากัด
เปนเงิน 1,076,000 บาท

รายละเอียดตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด
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รายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดและเสนอราคาต่ํากวา
วงเงินที่ตั้งไว

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 11
ยกเลิกเนื่องจากไมมีผูมายืน่ เอกสารการ
ประกวดราคา
รายการที่ 12
- บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด
เปนเงิน 87,740 บาท
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
รายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่

รายการที่ 12
- บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด
เปนเงิน 87,740 บาท

รายละเอียดตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคาอยูใน
วงเงินที่ตั้งไว

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
2. ประกวดราคาซื้อ
ครุภัณฑการแพทย
จํานวน 5 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(บาท)
20,300,000.00 ประกวดราคา รายการที่ 1 Magnetic stimulation (TMS)
ดวยวิธกี ารทาง จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 2,000,000 บาท
อิเล็กทรอนิกส (สองลานบาทถวน) ไมมีผมู ายื่นเอกสารการ
ประกวดราคา
รายการที่ 2 ชุด Electrodiagnosis จํานวน
1 ชุด ในวงเงิน 3,000,000 บาท (สามลาน
บาทถวน) ไมมีผูมายืน่ เอกสารการประกวดราคา
รายการที่ 3 Pain pathway analysis จํานวน
1 ชุด ในวงเงิน 4,800,000 บาท (สี่ลาน
แปดแสนบาทถวน) มีผูมายืน่ เอกสารการ
ประกวดราคาจํานวน 2 ราย คือ
1. หางหุน สวนจํากัด วอเตอรเกท
- เสนอผิดเงื่อนไขเฉพาะขอ 5.1
2. บริษัท ธเนศพัฒนา จํากัด
- เสนอผิดเงื่อนไขเฉพาะขอ 5.1
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
รายการที่ 1 , 2 และ 3
คณะกรรมการฯ มีมติยกเลิก
รายการที่ 4
บริษัท เอ็นราฟ -โนเนียส
เมดิคอล อิควิปเมนท จํากัด
ในวงเงิน 2,495,000 บาท
(สองลานสี่แสนเกาหมืน่ หาพัน
บาทถวน)
รายการที่ 5
บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จํากัด
ในวงเงิน 7,970,000 บาท
(เจ็ดลานเกาแสนเจ็ดหมื่น
บาทถวน)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดและเสนอราคาอยูใน
วงเงินที่ตั้งไว

รายละเอียดตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเปนผูเสนอราคา
ต่ําที่สุด

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 4 เครื่องวิเคราะหการลงน้าํ หนักของ
รางกาย จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 2,500,000 บาท
(สองลานหาแสนบาทถวน) มีผูมายืน่ เอกสารการ
ประกวดราคา จํานวน 1 ราย คือ บริษัท เอ็น
ราฟโนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท จํากัด เสนอ
ราคา ในวงเงิน 2,495,000 บาท (สองลาน
สี่แสนเกาหมืน่ หาพันบาทถวน)
รายการที่ 5 อุปกรณในการทดสอบขอเขา
และเทาเทียม จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 8,000,000
บาท (แปดลานบาทถวน) มีผูมายืน่ เอกสารการ
ประกวดราคา จํานวน 2 ราย คือ
1. บริษัท เดอะ ไซเอนซ แอนด เอ็ดดูเคชั่นแนล
จํากัด เสนอราคา ในวงเงิน 7,982,400.00
บาท (เจ็ดลานเกาแสนแปดหมื่นสองพัน
สี่รอยบาทถวน)
2. บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จํากัด เสนอราคา
ในวงเงิน 7,970,000 บาท (เจ็ดลานเกาแสน
เจ็ดหมื่นบาทถวน)
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
3. จางทําปายตาง ๆ
จํานวน 7 รายการ
4. จางทําตรายางตาง ๆ
จํานวน 10 รายการ
5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 2 รายการ
6. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ
7. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 3 รายการ
8. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
9. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ
10. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
39,162.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

รานเอสเซนซ ควอลิตี้ อารต

1,010.00

ตกลงราคา

ราน อ.สหชัยสเตชั่นเนอรี่

10,700.00

ตกลงราคา

บริษัท ออคชัน่ เทรด จํากัด

3,210.00

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

1,829.70

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

2,819.45

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

5,007.60

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

8,400.00

ตกลงราคา

บริษัท เฟอรนิเจอรเหล็กไทย จํากัด
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ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
11. ซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน 1
รายการ
12. ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 1 รายการ
13. ซอมโทรศัพท
14. ซอมเครื่องปริ๊นเตอร
15. ซอมแซมหอง SERVER
16. ซอมเครื่องปริ๊นเตอร
17. ซอมเครื่องปรับอากาศ
18. จางติดตั้งผามานหอง
รองอธิบดีกรมการแพทย
อาคาร 1 ชั้น 2
19. ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ
20. ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
21. จางทําตูเก็บเอกสารใต
หนาตาง จํานวน 2 ตู

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
38,520.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

บริษัท ซี. เอ็ม.เอส. คอนโทรลซิสเท็ม จํากัด

11,502.50

E-Shopping

บริษัท ทวีลาภ โกลเดน บริดจ (1999) จํากัด

1,819.00
4,055.30
8,700.00
2,996.00
1,680.00
10,653.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัทเฟล็กซคอม จํากัด
รานธนพลเซอรวิส
นายประมวล ชวลี
รานธนพลเซอรวิส
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
บริษัท แพนเด็ค จํากัด

29,280.00

ตกลงราคา

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอล จํากัด

12,775.80

ตกลงราคา

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอล จํากัด

19,700.00

ตกลงราคา

บริษัท โปรฟายน เดคคอร จํากัด
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ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
22. จางซอมชุดรับแขก
จํานวน 6 รายการ
23. จางซอมแซมหองรอง
อธิบดีกรมการแพทย
อาคาร 1 ชัน้ 3 จํานวน
2 รายการ
24. จางติดตั้งพรมแผนและ
กระดาษปดผนังหอง
รองอธิบดีกรมการแพทย
อาคาร 1 ชัน้ 3
25. จางซอมรถยนตยี่หอ
โฟลคสวาเกน หมายเลข
ทะเบียน กธ – 6946
26. จางซอมรถยนต ยีห่ อ
นิสสัน หมายเลขทะเบียน
กท – 8542
27. จางซอมรถยนต ยีห่ อ
โตโยตา หมายเลข
ทะเบียน ร - 1297

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
8,850.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

บริษัท โปรฟายน เดคคอร จํากัด

19,100.00

ตกลงราคา

บริษัท โปรฟายน เดคคอร จํากัด

49,279.00

ตกลงราคา

บริษัท แพนเด็ค จํากัด

2,533.76

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด พระนครออโตแอร

57,940.50

ตกลงราคา

ราน ติวานนทยางยนต

7,918.00

ตกลงราคา

ราน ติวานนทยางยนต
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ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน พฤษภาคม 2551
ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย
ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 1 รายการ
3. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
4. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 3 รายการ
5. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
6. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
7. ซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 1 รายการ
8. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 9 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
3,210.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

3,680.80

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

8,350.00

ตกลงราคา

บริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด

29,600.00

ตกลงราคา

บริษัท เฟอรนเิ จอรเหล็กไทย จํากัด

1,350.00

ตกลงราคา

บริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด

29,400.39

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

23,112.00

ตกลงราคา

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด

4,206.00

ตกลงราคา

รานทองสุขคําดี
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
9. ซื้อวัสดุสํานักงาน
10. จํานวน 9 รายการ
11. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ
12. ซื้อวัสดุสํานักงาน
13. จํานวน 9 รายการ
ซื้อวัสดุสํานักงาน
14. จํานวน 22 รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 8 รายการ
15. จางทําโครงการอบรมการ
บริการสํานักงานยุคใหม
จํานวน 2 รุน
16. จางทําผามานหอง ผ.อ
กองคลัง
17. จางทําครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 4 รายการ
18. จางทําครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
13,782.67

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

888.10

ตกลงราคา

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

13,503.40

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

68,807.42

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

31,768.30

ตกลงราคา

บริษัท พี แอนด เจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง จํากัด

200,000.00

กรณีพิเศษ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

30,153.00

ตกลงราคา

บริษัท แพนเด็ค จํากัด

72,650.00

ตกลงราคา

บริษัท โปรฟายน เดคคอร จํากัด

48,500.00

ตกลงราคา

บริษัท โปรฟายน เดคคอร จํากัด
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
19. จางทําครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ
20. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 3 รายการ
21. จางซอมรถยนต ยี่หอ
นิสสัน หมายเลข
ทะเบียน 9ฌ – 3880
22. จางซอมรถยนต ยี่หอ
นิสสัน หมายเลข
ทะเบียน 1ฝ - 8363
23. ซอมเครื่องแฟกซ
24. ซอมเครื่องปริ๊นเตอร
25. ซอมแซมชองกระจก
หนาตาง
26. ซอมแซมเครื่องปมน้าํ
27. ซอมเครื่องปรับอากาศ
28. ซอมเครื่องปรับอากาศ
29. ซอมเครื่องปรับอากาศ
30. ซอมเครื่องปรับอากาศ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
36,500.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

บริษัท โปรฟายน เดคคอร จํากัด

38,000.00

ตกลงราคา

บริษัท โปรฟายน เดคคอร จํากัด

4,729.40

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด พระนครออโตแอร

9,844.00

ตกลงราคา

ราน ติวานนทยางยนต

1,326.80
2,996.00
12,600.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานธนพลเซอรวิส
รานธนพลเซอรวิส
รานเจริญชัย

69,000.00
1,350.00
16,420.00
3,700.00
2,700.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายประมวล ชวลี
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
-3-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
31. ซอมเครื่องปรับอากาศ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
24,850.00

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน มิถุนายน 2551
ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย
ลํา
งานจัดซื้อจัดจาง
ดับ
ที่
1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรโครงการจัดหา
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการทํางาน
จํานวน 1 โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
145,400.00

วิธีซื้อ/จาง
สอบราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

1. หางหุน สวนจํากัด โอเมกา เอ็นจิเนียริ่ง
หางหุน สวนจํากัด โอเมกา เอ็นจิเสนอราคาในวงเงิน 135,890 บาท
เนียริ่ง ในวงเงิน 135,890 บาท
ถูกตองตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2. บริษัท เฟสท คอมพิวเตอร คอรปอเรชั่น
จํากัด เสนอราคาในวงเงิน 94,374 บาท
เสนอผิดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
3. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จํากัดเสนอ
ราคาในวงเงิน 94,267 บาท เสนอผิด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
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แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
และถูกตองตรงตาม
รายละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนดทุกประการ

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
2. ประกวดราคาซื้อ
ครุภัณฑการแพทย
จํานวน 3 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
(บาท)
9,800,000.00 ประกวดราคา รายการที่ 1 Magnetic stimulation (TMS)
ดวยวิธกี ารทาง จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 2,000,000 บาท
อิเล็กทรอนิกส มีผูมายืน่ เอกสารการประกวดราคา จํานวน
1 ราย คือ บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด
เสนอราคาในวงเงิน 2,000,000 บาท
รายการที่ 2 ชุด Electrodiagnosis จํานวน
1 ชุด ในวงเงิน 3,000,000 บาท มีผมู ายื่น
เอกสารการประกวดราคา จํานวน 1 ราย คือ
บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด เสนอราคาใน
วงเงิน 3,000,000 บาท
รายการที่ 3 Pain pathway analysis
จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 4,800,000 บาท
มีผูมายืน่ เอกสารการประกวดราคา จํานวน
1 ราย คือ บริษัท ธเนศพัฒนา จํากัด เสนอราคา
ในวงเงิน 4,800,000 บาท
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายการทื่ 1
บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด
ในวงเงิน 1,990,000 บาท
(บริษัทฯ ยินดีลดราคาให)

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
และถูกตองตรงตาม
รายละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนดทุกประการ

รายการที่ 2
บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด
ในวงเงิน 2,990,000 บาท
(บริษัทฯ ยินดีลดราคาให)

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
และถูกตองตรงตาม
รายละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนดทุกประการ

รายการที่ 3
บริษัท ธเนศพัฒนา จํากัด
ในวงเงิน 4,770,000 บาท
(บริษัทฯ ยินดีลดราคาให)

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
และถูกตองตรงตาม
รายละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนดทุกประการ

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
3. ซื้อวัสดุไฟฟา
จํานวน 4 รายการ
4. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
5. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
6. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
7. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
8. ซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 4 รายการ
9. ซื้อวัสดุสาํ นักงาน
จํานวน 2 รายการ
10. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
11. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
12,288.95

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

256.90

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด ปราโมทย อิเลคทริค
เทรดดิ้ง เซ็นเตอร
รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

3,994.85

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

45,000.00

ตกลงราคา

รานไพศาลทรัพย เครื่องเย็น

18,190.00

ตกลงราคา

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

3,852.00

ตกลงราคา

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

256.80

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

2,503.80

ตกลงราคา

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

3,135.00

ตกลงราคา

บริษัท เฟอรนเิ จอรเหล็กไทย จํากัด
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
12. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 10 รายการ
13. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 10 รายการ
14. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 1 รายการ
15. ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 2 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
79,176.79

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

15,011.03

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

30,976.50

ตกลงราคา

บริษัท ทวีลาภ โกลเดน บริดจ (1999) จํากัด

732,000.00

สอบราคา

1. บริษัท อัพเปอร คอมพิวเตอร จํากัด
เสนอราคา 693,360 บาท (หกแสนเกาหมื่น
สามพันสามรอยหกสิบบาทถวน)
2. บริษัท คอมพิวเตอร โปรดักส ยูไนเต็ด จํากัด
เสนอราคา 1,242,175 บาท (หนึง่ ลานสอง
แสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหา
บาทถวน)
3. หางหุน สวนจํากัด เอ็น ที แอนด แอสโซซิ
เอทส คอมพิวเตอร เซอรวิส เสนอราคา
647,136 บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งรอยสามสิบหกบาทถวน)
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท เลิรน นิง่ โซลูชนั่ จํากัด
ในวงเงิน 634,724 บาท (หกแสน
สามหมื่นสีพ่ ันเจ็ดรอยยี่สิบสี่
บาทถวน)

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
และถูกตองตรงตาม
รายละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนดทุกประการ

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
4. บริษัท เฟสท คอมพิวเตอร คอรปอเรชั่น
จํากัด เสนอราคา 722,207 บาท (เจ็ดแสน
สองหมื่นสองพันสองรอยเจ็ดบาทถวน)
5. บริษัท ไพไรต จํากัด
เสนอราคา 927,048 บาท (เกาแสน
สองหมืน่ เจ็ดพันสี่สิบแปดบาทถวน)
6. หางหุน สวนจํากัด โอเมกา เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 847,440 บาท (แปดแสนสี่หมื่น
เจ็ดพันสี่รอยสี่สิบบาทถวน)
7. บริษัท รีเจนท เทคโนโลยี จํากัด
เสนอราคา 835,884 บาท (แปดแสน
สามหมื่นหาพันแปดรอยแปดสิบสี่บาทถวน)
8. บริษัท นิปดา คอมพิวเตอร จํากัด
เสนอราคา 918,488 บาท(เกาแสนหนึง่ หมืน่
แปดพันสี่รอ ยแปดสิบแปดบาทถวน)
9. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เสนอราคา 786,236 บาท (เจ็ดแสนแปด
หมื่นหกพันสองรอยสามสิบหกบาทถวน)
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
10. บริษัท แอมโปร ไมโครซิสจํากัด
เสนอราคา 656,980 บาท (หกแสนหา
หมื่นหกพันเการอยแปดสิบบาทถวน)
11. หางหุนสวนจํากัด ไอเน็กซ โกบอล
ซีสเท็มส เสนอราคา 866,785 บาท
(แปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดรอยแปดสิบ
หาบาทถวน)
12. ราน เอส พี คอมมู
เสนอราคา 939,360 บาท (เกาแสน
สามหมืน่ เกาพันสามรอยหกสิบบาทถวน)
13. หางหุน สวนจํากัด อุน รุง ทรัพยคอมพิวเตอร
ซีสเท็มส เสนอราคา 733,592 บาท
(เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันหารอยเกาสิบ
สองบาทถวน)
14. บริษัท คาลมิน อินเตอรเน็ทเวิรค จํากัด
เสนอราคา 725,460 บาท (เจ็ดแสนสอง
หมืน่ หาพันสี่รอยหกสิบบาทถวน)
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
15. บริษัท ไมรา คอมพิวเตอร อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด เสนอราคา 858,996 บาท
(แปดแสนหาหมื่นแปดพันเการอยเกาสิบ
หกบาทถวน)
16. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จํากัด
เสนอราคา 781,528 บาท (เจ็ดแสนแปด
หมืน่ หนึง่ พันหารอยยี่สบิ แปดบาทถวน)
17. บริษัท จอย วิชั่น จํากัด เสนอราคา
916,348 บาท (เกาแสนหนึง่ หมื่นหกพัน
สามรอยสี่สิบแปดบาทถวน)
18. หางหุน สวนจํากัด เอดีไอ คอมพิวเตอร
เสนอราคา 744,120 บาท (เจ็ดแสน
สี่หมืน่ สีพ่ ันหนึง่ รอยยีส่ ิบบาทถวน)
19. บริษัท เลิรนนิ่ง โซลูชนั่ จํากัด เสนอราคา
634,724 บาท (หกแสนสามหมื่นสีพ่ ัน
เจ็ดรอยยีส่ ิบสี่บาทถวน)
20. หางหุน สวนจํากัด ทรัพยอนันตธุรกิจ
เสนอราคา 1,009,866 บาท (หนึ่งลาน
เกาพันแปดรอยหกสิบหกบาทถวน)
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

16. จางทําตรายางตาง ๆ
จํานวน 18 รายการ
17. จางบันทึกขอมูลและสแกน
เอกสารขอมูลโครงการวิจยั
ในคนป 2550 จํานวน
1 รายการ
18. จางซอมผนังตึกดานนอก
หองประชุม กรมการแพทย
อาคาร 1 ชั้น 2 พรอมทาสี
19. จางซอมกระจกหอง
ผ.อ กองคลัง
20. จางซอมรถยนต ยี่หอ
โฟลคสวาเกน หมายเลข
ทะเบียน กธ - 6946
21. ซอมเครื่องปริ๊นเตอร
22. จางติดตั้งมูลี่แนวนอน
23. ซอมจอภาพคอมพิวเตอร
24. ซอมเครื่องปรับอากาศ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,730.00

ตกลงราคา

ราน อ.สหชัยสเตชั่นเนอรี่

20,000.00

ตกลงราคา

นายสมชาย สุมิรัตนะ

26,400.00

ตกลงราคา

นายประมวล ชวลี

28,500.00

ตกลงราคา

บริษัท ฟอรนิเจอร เหล็กไทย จํากัด

54,896.35

ตกลงราคา

ราน ติวานนทยางยนต

4,440.50
2,800.00
1,016.50
22,150.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานธนพลเซอรวิส
นายประมวล ชวลี
หจก.ทวีศักดิ์ เอ็นเตอรไพรส
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

25. ซอมเครื่องปรับอากาศ
26. ซอมเครื่องปรับอากาศ
27. ซอมเครื่องปรับอากาศ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
7,580.00
16,200.00
1,350.00

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน กรกฎาคม 2551
ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย
ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 2 รายการ
2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 1 รายการ
3. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 5 รายการ
4. ซื้อวัสดุไฟฟา
จํานวน 1 รายการ
5. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 8 รายการ
6. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 5 รายการ
7. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 4 รายการ
8. ซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน 25
รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
13,599.70

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

บริษัท พี แอนด เจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง จํากัด

10,327.64

ตกลงราคา

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

9,052.20

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

2,354.00

ตกลงราคา

3,706.48

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด ปราโมทย อิเลคทริค
เทรดดิ้ง เซ็นเตอร
รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

8,356.70

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

5,140.00

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด ทวีศักดิ์ เอ็นเตอรไพรส

14,700.00

ตกลงราคา

บริษัท นิคส (ไทยแลนส) จํากัด
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

9. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
10. จางถายเอกสารและ
เขาเลมติดสันเทป
จํานวน 2 รายการ
11. จางทําตรายางตาง ๆ
จํานวน 5 รายการ
12. จางจัดทําระบบ
อินทราเน็ตประกอบดวย
เงื่อนไขโปรแกรมและ
ฐานขอมูลระบบ
อินทราเน็ต
13. จํานวน 1 โปรมแกรม
จางทําปายพลาสติกฯ
14. จํานวน 2 รายการ
จางทํากระเปาใสเอกสาร
15. จํานวน 100 ใบ
จางทําปายศูนยขอมูล
ขาวกองคลัง จํานวน
1 ปาย
ลํา
งานจัดซื้อจัดจาง
ดับ

642.00

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

8,840.00

ตกลงราคา

รานอินฟนิตี้

460.00

ตกลงราคา

ราน อ.สหชัยสเตชั่นเนอรี่

87,000.00

ตกลงราคา

นายวีระชน ธะนันต

963.00

ตกลงราคา

รานเอสเซนซ ควอลิตี้ อารต

15,000.00

ตกลงราคา

บริษัท เจ. เจ. แบค อินดัสตรี จํากัด

2,675.00

ตกลงราคา

รานเอสเซนซ ควอลิตี้ อารต

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่

(บาท)

16. จางทําถุงผาใสเอกสารฯ
จํานวน 100 ใบ
17. จางทําหนังสือคูมือการ
ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540จํานวน 100 เลม
18. จางพิมพรายงานการวิจยั
เรื่อง การพัฒนาระบบ
บริการภาพเพือ่ รองรับ
ผูสูงอายุจาํ นวน 300 เลม
จางจัดทําการรวบรวม
19. ขอมูลลงเว็บไซต
จํานวน 1 เว็บไซต
20. จางพัฒนาเว็บไซตระบบ
ควบคุมเงินงบประมาณ
จํานวน 1 เว็บไซต

ลํา
ดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

4,300.00

ตกลงราคา

บริษัท เจ. เจ. แบค อินดัสตรี จํากัด

15,000.00

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด เทพเพ็ญวานิสย

50,000.00

ตกลงราคา

บริษัท สามเจริญพาณิชย (กรุงเทพ) จํากัด

95,000.00

ตกลงราคา

นายพิศุทธิ์ เกิดปญญา

80,000.00

ตกลงราคา

นายดํารงคพล วองไพโรจน

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่

(บาท)

21. จางทํากระเปาเดินทางฯ
จํานวน 2 รายการ
22. จางเหมารถบัส
ปรับอากาศ 50 ที่นงั่
จํานวน 1 คัน
23. จางทําสื่อประชาสัมพันธ
หนังสือมติชนรายวัน ป
2551 จํานวน 1 รายการ
24. จางพิมพวารสารกรมการ
แพทยปท ี่ 32 ฉบับที่ 1-4
จํานวน 8,000 เลม

29,625.00

ตกลงราคา

บริษัท บางกอกพรีเมียม โปรดักส จํากัด

27,000.00

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด ธมัชวิชญ แทรเวล

89,880.00

ตกลงราคา

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

780,000.00

กรณีพิเศษ

สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึกฯ

ลํา
ดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่

(บาท)

25. จางผลิตและเผยแพร
สารคดีสั้นโทรทัศนชุด
“เสนทางสายสุขภาพดี”
จํานวน 22 ตอน

1,000,000.00

สอบราคา

1. บริษัท ไวท วิชนั่ จํากัด เสนอราคา
820,000 บาท (แปดแสนสองหมืน่ บาทถวน)
2. บริษทั ดี.เอ็ม.อินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จํากัด
เสนอราคา 1,390,000 บาท (หนึ่งลานสาม
แสนเกาหมื่นบาทถวน)
3. บริษทั ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จํากัด เสนอราคา
856,000 บาท (แปดแสนหาหมื่นหกพัน
บาทถวน)
4. หางหุน สวนจํากัด ฟริสคิ เฟรม เสนอราคา
690,000 บาท (หกแสนเกาหมื่นบาทถวน)
5. บริษทั คิดซน จํากัด เสนอราคา
700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถวน)
6. บริษทั คูเปอร ครีเอชั่น จํากัด เสนอราคา
1,251,900 บาท (หนึ่งลานสองแสนหาหมืน่
หนึ่งพันเการอยบาทถวน)
7. บริษทั สิทธิณี ครีเอชั่น จํากัด เสนอราคา
950,000 บาท (เกาแสนหาหมื่นบาทถวน)

ลํา
ดับ

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

งานจัดซื้อจัดจาง
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เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ
บริษัทกอหญา ครีเอชั่น จํากัด
ถูกตองตรงตาม
เสนอราคา 639,898 บาท
(หกแสนสามหมื่นเกาพันแปดรอย รายละเอียดและเงื่อนไขที่
เกาสิบแปดบาทถวน)
กําหนดทุกประการ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่

(บาท)
8. บริษทั อินเตอร วิชั่น จํากัด เสนอราคา
1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสน
บาทถวน)
9. บริษทั กอหญา ครีเอชัน่ จํากัด เสนอราคา
639,898 บาท (หกแสนสามหมืน่ เกาพัน
แปดรอยเกาสิบแปดบาทถวน)
10.บริษัท พี.อิมเมจ จํากัด เสนอราคา
980,000 บาท (เกาแสนแปดหมื่นบาทถวน)
11.บริษัท แอ็กมี่ ทีวี จํากัด เสนอราคา
1,337,500 บาท (หนึ่งลานสามแสนสาม
หมืน่ เจ็ดพันหารอยบาทถวน)

ลํา
ดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่

(บาท)

26. จางทําประตูเหล็กและ
รั้วกั้นหมอแปลงไฟฟา
จํานวน 3 รายการ
27. จางกัน้ หองปฏิบัติงาน
ของฝายตรวจสอบ
กองคลัง จํานวน 7
รายการ
28. ซอมเครื่องทําน้ําเย็น
29. ซอมเครื่องปรับอากาศ
30. ซื้อไสกรองน้ํา

67,600.00

ตกลงราคา

นายประมวล ชวลี

32,000.00

ตกลงราคา

นายประมวล ชวลี

588.50
24,300.00
6,013.40

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.แสงเอกซัพพลายส
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
บริษัท 99 อาร.โอ.เท็กซท จํากัด
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน สิงหาคม 2551
ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย
ลํา
งานจัดซื้อจัดจาง
ดับ
ที่
1. สอบราคาราคาจางผลิตและ
เผยแพรโครงการองคความรู
ดานผูพกิ ารในเด็กและดาน
การปองกันโรคเบาหวานเขา
จอประสาทตา

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
1,000,000

วิธีซื้อ/จาง
สอบราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. หางหุน สวนจํากัด เจ็ม สแควร มีเดีย
เสนอราคาในวงเงิน 1,000,000 บาท
ถูกตองตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
2. บริษัท ลุค แอ็ด มี จํากัด เสนอผิด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หางหุน สวนจํากัด เจ็ม สแควร
มีเดีย ในวงเงิน 990,000 บาท
(หางหุน สวนจํากัดฯ ยินดีลด
ราคาให)

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
และถูกตองตรงตาม
รายละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนดทุกประการ

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
2. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
3. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 8 รายการ
4. ซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 1 รายการ
5. ซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 1 รายการ
6. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ
7. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
8. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
9. จางทําสื่อประชาสัมพันธ
การประชุมวิชาการกรม
การแพทยประจําป 2551
จํานวน 3 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
9,630.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

บริษัท บี.อี. คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

6,755.45

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

3,081.60

ตกลงราคา

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด

3,000.00

ตกลงราคา

บริษัท เอ แอนด เอ รุง โอฬาร จํากัด

2,990.65

ตกลงราคา

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

963.00

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

4,950.00

ตกลงราคา

บริษัท เฟอรนเิ จอรเหล็กไทย จํากัด

90,000.00

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด เทพเพ็ญวานิสย
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
10. จางทําปายไวนิล
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหา พระบรมราชินี
จํานวน 14 ผืน
11. จางซอมแซมปายลาน
คุณหลวงนิตย จํานวน
3 รายการ
12. ซอมเครื่องแฟกซ
13. ซอมแซมหลังคา
หอง SERVER
14. ซอมเครื่องปรับอากาศ
15. ซอมเครื่องปรับอากาศ
16. ซื้ออะไหลลิฟท

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
12,600.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด เทพเพ็ญวานิสย

3,745.00

ตกลงราคา

ราน เอสเซนซ ควอลิตี้ อารต

1,070.00
8,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานธนพลเซอรวิส
นายประมวล ชวลี

2,200.00
2,150.00
2,786.28

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
บริษัทบางกอกฮิตาชิ เอลลิเวเตอรเซอรวิสจํากัด
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน กันยายน 2551
ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย
ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
2. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
3. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
4. ซื้อวัสดุงานสํานักงาน
จํานวน 4 รายการ
5. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 13 รายการ
6. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ
7. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 7 รายการ
8. ซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 1 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
1,123.50

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

21,999.20

กรณีพิเศษ

องคการสงเคราะหทหารผานศึกฯ

4,888.00

ตกลงราคา

บริษัท เฟอรนเิ จอรเหล็กไทย จํากัด

16,596.00

ตกลงราคา

บริษัท เฟอรนเิ จอรเหล็กไทย จํากัด

41,574.29

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

29,200.00

ตกลงราคา

บริษัท เฟอรนเิ จอรเหล็กไทย จํากัด

18,152.55

ตกลงราคา

บริษัท พี แอนด เจ ฟรีเวย เทรดดิ้ง จํากัด

7,704.00

ตกลงราคา

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
9. ซื้อวัสดุไฟฟา
จํานวน 11 รายการ
10. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 3 รายการ
11. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 21 รายการ
12. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 6 รายการ
13. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
14. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 3 รายการ
15. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 1 รายการ
16. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 8 รายการ
17. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 1 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
20,249.75

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

3,745.00

ตกลงราคา

รานเอนกสเตชั่นเนอรี่

28,903.91.00

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

92,070.00

ตกลงราคา

บริษัท เฟอรนเิ จอรเหล็กไทย จํากัด

1,498.00

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

4,419.10

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด ทวีศักดิ์ เอ็นเตอรไพรส

23,400.00

ตกลงราคา

บริษัท เฟอรนเิ จอรเหล็กไทย จํากัด

59,064.00

ตกลงราคา

บริษัท ออคชัน่ เทรด จํากัด

16,264.00

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด สตารคอม ซิสเต็ม
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
18. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 3 รายการ
19. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 3 รายการ
20. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 2 รายการ
21. ซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 3 รายการ
22. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 2 รายการ
23. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 1 รายการ
24. ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 1 รายการ
25. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 4 รายการ
26. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 2 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
13,375.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

หางหุน สวนจํากัด ทวีศักดิ์ เอ็นเตอรไพรส

3,959.00

ตกลงราคา

4,526.10

ตกลงราคา

บริษัท เอ. เอส. เทคโนโลยี แอนด
คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
รานอาทรพาณิชย

28,314.00

ตกลงราคา

บริษัท เฟอรนเิ จอรเหล็กไทย จํากัด

10,593.00

ตกลงราคา

50,100.00

ตกลงราคา

บริษัท เอ. เอส. เทคโนโลยี แอนด
คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
รานไพศาลทรัพย เครื่องเย็น

99,500.00

ตกลงราคา

บริษัท ซัม เทคนิคอล จํากัด

88,966.22

ตกลงราคา

รานอาทรพาณิชย

23,433.00

ตกลงราคา

บริษัท ออคชัน่ เทรด จํากัด
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
27. ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 3 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
902,000.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สอบราคา

1. หางหุน สวนจํากัด อุน รุงทรัพยคอมพิวเตอร
ซีสเท็มส เสนอราคา 677,721 บาท
(หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยยี่สิบเอ็ด
บาทถวน)
2. บริษัท ไบทไลนคอมพิวเตอร จํากัด เสนอ
ราคา 738,856 บาท (เจ็ดแสนสามหมืน่
แปดพันแปดรอยหาสิบหกบาทถวน)
3. บริษัท ศูนยคอมพิวเตอรประเทศไทย จํากัด
เสนอราคา 810,418 บาท (แปดแสนหนึ่ง
หมืน่ สี่รอยสิบแปดบาทถวน)
4. บริษัท ออริค เสปช จํากัด เสนอราคา
777,890 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมืน่ เจ็ดพัน
แปดรอยเกาสิบบาทถวน)
5. หางหุน สวนจํากัด ก. เศรษฐกิจ เสนอราคา
674,528 บาท (หกแสนเจ็ดหมืน่ สี่พนั หารอย
ยี่สิบแปดบาทถวน)
6. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จํากัด เสนอราคา
674,849 บาท (หกแสนเจ็ดหมืน่ สี่พนั แปด
รอยสี่สิบเกาบาทถวน)

หางหุน สวนจํากัด เอดีไอ
คอมพิวเตอร เสนอราคา
692,718 บาท (หกแสนเกาหมื่น
สองพันเจ็ดรอยสิบแปดบาทถวน)

เปนผูเสนอราคาถูกตอง
ตรงตามรายละเอียด
และเงื่อนไขทีก่ ําหนดทุก
ประการ
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7. บริษัทเฟสท คอมพิวเตอร คอร
ปอเรชั่นจํากัด
เสนอราคา 646,202 บาท (หก
แสนสี่หมืน่
หกพันสองรอยสองบาทถวน)

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
7. บริษัทเฟสท คอมพิวเตอร คอรปอเรชั่นจํากัด
เสนอราคา 646,202 บาท (หกแสนสีห่ มื่น
หกพันสองรอยสองบาทถวน)
8. บริษัท อินฟอรเจน ดาตา ซิสเท็ม จํากัด
เสนอราคา 680,199 บาท (หกแสน
แปดหมื่นหนึง่ รอยเกาสิบบาทถวน
9. หางหุน สวนจํากัด เอดีไอ คอมพิวเตอร
เสนอราคา 692,718 บาท (หกแสนเกาหมื่น
สองพันเจ็ดรอยสิบแปดบาทถวน)
10.บริษัท เท็นซอฟท จํากัด เสนอราคา
653,128 บาท (หกแสนหาหมืน่ สามพัน
หนึ่งรอยยีส่ ิบแปดบาทถวน)
11.บริษัท ซีสเท็มส โปรดักส เทรดดิ้ง จํากัด
เสนอราคา 702,401 บาท (เจ็ดแสนสองพัน
สี่รอยหนึ่งบาทถวน
12.บริษัท เลิรน นิง่ โซลูชั่น จํากัด เสนอราคา
642,256 บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพัน
สองรอยหาสิบหกบาทถวน)

-5-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

28. จางทําโปรแกรม E-Learning
จํานวน 1 โปรแกรม
29. จางถายโอนขอมูลฐาน
บุคลากรกรมการแพทย
(ระบบ CPD) เขาสูระบบ
DPIS VERSION 3.5
จํานวน 1 ระบบ
30. จางติดตั้งราวสแตนเลสหอง
น้ําชาย-หญิง อาคาร 1 ชัน้ 1
31. จางที่ปรึกษาจัดทํารายงาน
เปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานของอาคารควบคุม
กรมการแพทย
32. จางซอมแซมและปรับปรุง
หองปฏิบัติงานของ
เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยใน
คน
อาคาร 2 ชัน้ 3
ลํา
ดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

19,900.00

ตกลงราคา

นายดํารงคพล วองไพโรจน

214,000.00

วิธีพิเศษ

บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด

9,000.00

ตกลงราคา

ราน เจริญชัย

98,500.00

ตกลงราคา

บริษัท ซี โอ ยู จํากัด

29,000.00

ตกลงราคา

ราน เจริญชัย

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่

(บาท)

33. ซอมแซมไฟสนาม
กรมการแพทย
34. ซอมเครื่องพิมพสําเนา
35. ซอมเครื่องปรับอากาศ
36. ซอมเครื่องปรับอากาศ
37. ซอมเครื่องปรับอากาศ
38. ซื้ออะไหลลิฟท

7,470.00

ตกลงราคา

นายประมวล ชวลี

37,398.64
3,500.00
2,250.00
45,000.00
99,950.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
บริษัทบางกอกฮิตาชิ เอลลิเวเตอรเซอรวิสจํากัด

39. เชาเครื่องถายเอกสาร

1,900,000.00

สอบราคา

1. บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ จํากัด
ราคาแผนละ 0.58 บาท
2. บริษัท กอปป แมน เรนทอล จํากัด
ราคาแผนละ 0.27 บาท
3. บริษัท หางเทพนคร จํากัด
ราคาแผนละ 0.43 บาท

ลํา
ดับ

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

งานจัดซื้อจัดจาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
-8-

บริษัท หางเทพนคร จํากัด
ราคาแผนละ 0.43 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เปนผูเสนอราคาถูกตอง
ตรงตามรายละเอียด
และเงื่อนไขทีก่ ําหนดทุก
ประการ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่

(บาท)

40. จางบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
อาคารกรมการแพทย

385,000.00

ลํา
ดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

สอบราคา

วิธีซื้อ/จาง

1. บริษัท รัตนาธิเบศร คอนสตรัคชั่น จํากัด
รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
รายละเอียดตรงตาม
เสนอราคา 1,055,600 บาท
(167,388 บาท และยินดีลดราคา เงื่อนไขทีก่ าํ หนดและ
2. หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจิเนียริง่
ใหคงเหลือ 160,000 บาท)
เสนอราคาต่าํ สุด
เสนอราคา 213,796.70 บาท
3. บริษัทเคแอนดพี ซินเซียริตี้ เอ็นจิเนียริ่งจํากัด
เสนอราคา 403,390 บาท
4. รานไพศาลทรัพยเครื่องเย็น
เสนอราคา 167,388 บาท
5. บริษทั ไรซิง่ เวิลด จํากัด
เสนอราคา 286,000 บาท
6. บริษทั เกษมมงคล 9999 จํากัด
เสนอราคา 471,250 บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
-9-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่

(บาท)

41. จางดูแลบํารุงรักษาสวน
โดยรอบอาคารกรมการ
แพทย

42.

1,500,000.00

สอบราคา

1. หจก. บี เอส พี กรีนแอนดกาเดน
เสนอราคา 927,854.99 บาท
2. บริษทั ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด
เสนอราคา 813,900 บาท
3. หจก.สุพจน การเดน ดีไซน
เสนอราคา 921,119 บาท
4. บริษทั พี เอ อี (เทรดดิ้ง)จํากัด
เสนอราคา 915,599 บาท
5. บริษทั เคทีวีคอมเมอรเชียล จํากัด
เสนอราคา 873,120 บาท
6. บริษทั พี เอส เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เสนอราคา 930,900 บาท

184,800.00

สอบราคา

บริษัทบางกอกฮิตาชิ เอลลิเวเตอรเซอรวิสจํากัด บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร เซอรวสิ จํากัด
เสนอราคา 184,800 บาท
(184,800 บาทและยินดีลดราคา
ใหคงเหลือ 170,000 บาท)

จางบํารุงรักษาลิฟท
อาคารกรมการแพทย

ลํา
ดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด
(813,900 บาท)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

รายละเอียดตรงตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนดและ
เสนอราคาต่ําสุด

รายละเอียดตรงตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนดและ
เสนอราคาต่ําสุด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่
43. จางพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
44. จางเหมาบริการกําจัดและ
ปองกันปลวก มด แมลงสาบ
และหนู

(บาท)
1,450,800.00

กรณีพิเศษ

สํานักงานรักษาความปลอดภัย
องคการสงเคราะหทหารผานศึก

70,000.00

ตกลงราคา

บริษัท ซี เอส กรุป จํากัด

- 11 -
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