สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
ราคากลาง
หรื อจ้าง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสั งเขป

แบบ สขร. ๑
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง

1

ชุดน้ ำยำตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

490,500

490,500

ตกลงรำคำ บริ ษทั อินเตอร์ คอร์ปเรชั้น
490,500

บริ ษทั อินเตอร์ คอร์ปเรชั้น รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง สัญญำเลขที่ 72/2560
490,500
และวงเงินที่จดั ซื้ อ
วันที่ 4 ก.ค. 2560

2

เครื่ องตรวจอวัยวะภำยในและหลอดเลือด
ด้วนคลื่นเสียงควำมถี่สูง

490,000

490,000

ตกลงรำคำ บริ ษทั ไอดีเอส เมดิคอล
บริ ษทั ไอดีเอส เมดิคอล รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง สัญญำเลขที่ 75/2560
490,000
490,000 และวงเงินที่จดั ซื้ อ
วันที่ 19 ก.ค. 2560

3

เครื่ องให้ควำมอบอุ่นทำรกแรกเกิด

130,000

130,000

ตกลงรำคำ บริ ษทั ไอดีเอส เมดิคอล
บริ ษทั ไอดีเอส เมดิคอล รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง สัญญำเลขที่ 76/2560
130,000
130,000 และวงเงินที่จดั ซื้ อ
วันที่ 19 ก.ค. 2560

4

เครื่ องช่วยหำยใจชนิดควบคุมปริ มำตร

1,061,090

1,000,000

5

สอบรำคำซื้ อเครื่ องติดตำมกำรทำงำนของ
หัวใจและสัญญำณชีพ

99,000

891,000

สอบรำคำ บริ ษทั เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จก. บริ ษทั เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จก. รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง
1,000,000
1,000,000 และวงเงินที่จดั ซื้ อ
หจก.อินเทนซีฟ ซัพพลำย
1,200,000
ตกลงรำคำ บริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จก. บริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จก. รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง
(มหำชน)
/ 98,000 (มหำชน)
/ 98,000 และวงเงินที่จดั ซื้ อ
บริ ษทั เอส พี แอล กรุ๊ ป จก.
99,000

สัญญำเลขที่ 77/2560
วันที่ 21 ก.ค. 2560

สัญญำเลขที่ 78/2560
วันที่ 21 ก.ค. 2560

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลาดับที่
6

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง
เครื่ องให้ควำมอบอุ่นทำรกแรกเกิด
จำนวน 2 เครื่ อง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
ราคากลาง
หรื อจ้าง
260,000

260,000

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสั งเขป

ตกลงรำคำ บริ ษทั ไอดีเอส เมดิคอล
บริ ษทั ไอดีเอส เมดิคอล รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง สัญญำเลขที่ 79/2560
ซิสเต็มส์
/ 258,000 ซิสเต็มส์
/ 258,000 และวงเงินที่จดั ซื้ อ
วันที่ 21 ก.ค. 2560
บริ ษทั เมดิคอล อินโนเวชัน่
เทคโนโลยี

7

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อ
หรือจ้าง

แบบ สขร. ๑
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง

/ 300,000

ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร
-เครื่ องคอมพิวเตอร์ (หน้ำจอไม่นอ้ ยกว่ำ

116,000

116,000

19 นิ้ว) CPU ไม่นอ้ ยกว่ำ 4แกนหลัก

ตกลงรำคำ บริ ษทั เอสดี ภูเก็ต จำกัด

บริ ษทั เอสดี ภูเก็ต จำกัด

รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง สัญญำเลขที่ 80/2560

คอมพิวเตอร์ / 106,000

คอมพิวเตอร์ / 106,000

และวงเงินที่จดั ซื้ อ

ตกลงรำคำ บริ ษทั เอสดี ภูเก็ต จำกัด

บริ ษทั เอสดี ภูเก็ต จำกัด

วันที่ 27 ก.ค. 2560

8 แกนเสมือน ควำมเร็ วไม่นอ้ ยกว่ำ
3.2 GHz, Cache Memony
ไม่นอ้ ยกว่ำ 8MB จำนวน 4 เครื่ อง
-เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สำหรับงำน

21,000

21,000

ประมวลผล จำนวน 1 เครื่ อง
8

ชุดทดสอบ Methamphetamine
ในปัสสำวะแบบจุ่ม จำนวน 73,500 เทส

คอมพิวเตอร์
500,000

500,000

/ 16,500 คอมพิวเตอร์

/ 16,500

ตกรำคำ บริ ษทั บลูสกำย ไบโอเทค จก.บริ ษทั บลูสกำย ไบโอเทค จก.รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง สัญญำเลขที่ 81/2560
499,800

499,800 และวงเงินที่จดั ซื้ อ

วันที่ 28 ก.ค. 2560

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลาดับที่
9

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง
เครื่ องติดตำมกำรทำงำนของหัวใจและ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
ราคากลาง
หรื อจ้าง
891,000

891,000

สัญญำณชีพ จำนวน 9 เครื่ อง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสั งเขป

แบบ สขร. ๑
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง

สอบรำคำ บริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จก. บริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จก. รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง สัญญำเลขที่ 82/2560
(มหำชน)

/ 882,000 (มหำชน)

/ 882,000 และวงเงินที่จดั ซื้ อ

วันที่ 28 ก.ค. 2560

บริ ษทั เอสพีแอลกรุ๊ ป จก.
891,000
10

ครุ ภณ
ั ฑ์กำรแพทย์ จำนวน 7 รำยกำร

138,500

138,500

ตกลงรำคำ ร้ำนภูเก็ตกำรแพทย์

ร้ำนภูเก็ตกำรแพทย์
112,800

11

ครุ ภณ
ั ฑ์กำรแพทย์ จำนวน 5 รำยกำร

298,705

298,705

ตกลงรำคำ บริ ษทั ลัค เอเชีย จำกัด
207,950

12

เครื่ องตรวจคัดกรองกำรได้ยนิ พร้อม
ตรวจกำรได้ยนิ ระดับก้ำนสมอง

600,000

600,000

ตกลงรำคำ บริ ษทั สยำม เฮียร์ริ่ง จำกัด
600,000
บริ ษทั มำรุ่ งโรจน์ จำกัด
615,000

รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง สัญญำเลขที่ 83/2560

112,800 และวงเงินที่จดั ซื้ อ
บริ ษทั ลัค เอเชีย จำกัด

วันที่ 28 ก.ค. 2560

รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง สัญญำเลขที่ 84/2560

207,950 และวงเงินที่จดั ซื้ อ

วันที่ 28 ก.ค. 2560

บริ ษทั สยำม เฮียร์ริ่ง จำกัด รำคำต่ำสุดไม่เกินรำคำกลำง สัญญำเลขที่ 85/2560
600,000 และวงเงินที่จดั ซื้ อ

วันที่ 28 ก.ค. 2560

