
ที่  จ ำนวน  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จำ้ง/งบประมำณ

 รำคำกลำง วธิจีดัซ้ือ/

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืโดยสงัเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำ หรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1.Suction Catheter Sterrile No.6 ชนดิ 3 รู 3,500 เส้น              7,525.00              7,525.00 1. บริษทั ซีต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 1. บริษทั ซีต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั  - คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด วร.227/63

@2.15 รายการที ่1 ผลิตภณัฑ์ City Medical (@2.13)           7,455.00 รายการที ่1              7,455.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจดัซ้ือ 0.93% ลว. 13 ส.ค. 63

2.Suction Catheter Sterrile No.8 ชนดิ 3 รู 20,000 เส้น            43,000.00            43,000.00 รายการที ่2 ผลิตภณัฑ์ City Medical (@2.13)          42,600.00 รายการที ่2            42,600.00

@2.15 รายการที ่3 ผลิตภณัฑ์ City Medical (@2.13)          34,080.00 รายการที ่3            34,080.00

3.Suction Catheter Sterrile No.10 ชนดิ 3 รู 16,000 เส้น            34,400.00            34,400.00 รายการที ่4 ผลิตภณัฑ์ City Medical (@2.13)        489,900.00 รายการที ่4           489,900.00

@2.15 รายการที ่5 ผลิตภณัฑ์ City Medical (@2.13)        127,800.00 รายการที ่5           127,800.00

4.Suction Catheter Sterrile No.12 ชนดิ 3 รู 230,000 เส้น           494,500.00           494,500.00 รายการที ่6 ผลิตภณัฑ์ City Medical (@2.13)          12,780.00 รายการที ่6            12,780.00

@2.15

5.Suction Catheter Sterrile No.14 ชนดิ 3 รู 60,000 เส้น           129,000.00           129,000.00 2. บริษทั พี.พ.ีเอส.ฮอลพทิอล จ ากดั

@2.15 รายการที ่1 ผลิตภณัฑ์ S&B (@2.14)           7,490.00

6.Suction Catheter Sterrile No.16 ชนดิ 3 รู 6,000 เส้น            12,900.00            12,900.00 รายการที ่2 ผลิตภณัฑ์ S&B (@2.14)          42,800.00

@2.15 รายการที ่3 ผลิตภณัฑ์ S&B (@2.14)          34,240.00

รายการที ่4 ผลิตภณัฑ์ S&B (@2.14)        492,200.00

รายการที ่5 ผลิตภณัฑ์ S&B (@2.14)        128,400.00

รายการที ่5 ผลิตภณัฑ์ S&B (@2.14)          12,840.00

รวมเปน็เงนิ         721,325.00         721,325.00 รวมเปน็เงนิ         714,615.00

250 ชดุ           911,250.00           911,250.00 1.บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) จ ากดั        869,375.00 บริษทั ฮอนเนสท ์เมดิคอล เอเชยี จ ากดั           866,250.00  - คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด วร.228/63

@3,645.00    (ผลิตภณัฑ์  Booston Scientific/USA.) (@3,477.50)  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจดัซ้ือ 4.94% ลว. 11 ส.ค. 63

2.บริษทั เวเลอร์ เฮลธ ์จ ากดั        887,250.00  - ยนิดีแถมจ านวน 15 ชดุ เปน็เงิน 51,975 บาท

   (ผลิตภณัฑ์  Kimberly Clark/USA.) (@3,549)

3.บริษทั ฮอนเนสท ์เมดิคอล เอเชยี จ ากดั        866,250.00

   (ผลิตภณัฑ์  Cook Medical/USA.) (@3,465)

รวมเปน็เงนิ         911,250.00         911,250.00    2,622,875.00 รวมเปน็เงนิ         866,250.00

2 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

ซ้ือชดุสายสวนใหอ้าหารทางหนา้ทอ้งแบบใส่ผ่าน

กล้อง

1 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2563

หน่วยจดัหำวสัด ุงำนพัสด ุคณะแพทยศำสตร ์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์

วนัที ่ 7  ตลุำคม  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัคัดเลอืกและรำคำทีจ่ดัซ้ือ/จำ้ง



ที่ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ ำนวน  วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จำ้ง/งบประมำณ

 รำคำกลำง วธิจีดัซ้ือ/

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืโดยสงัเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำ หรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 รายการ           690,000.00           690,000.00 1.บริษทั รักษาความปลอดภยั ฮารีส การ์ด จ ากดั        680,000.00 บริษทั รักษาความปลอดภยั ฮารีส การ์ด จ ากดั           680,000.00  - คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด จ.1/64

@57,500.00 2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั องิฟา้ 59 มลัติเซอร์วสิ        683,261.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจดัจา้งและราคากลาง 1.44% ลว. 1 ต.ค. 63

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กรีนบัค๊เซอร์วสิ        727,800.00

4.หา้งหุน้ส่วนจ าดัด เค.พ.ีอาร์.แลนด์สเคป        756,255.84

5.บริษทั รักษาความปลอดภยั สมานกลุตรังอนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั        759,000.00

6. บริษทั พเีอซี.อนิเตอร์แคร่ิง จ ากดั        770,000.00

รวมเปน็เงนิ         690,000.00         690,000.00 รวมเปน็เงนิ         680,000.00

1 รายการ        1,208,196.00        1,208,196.00 1.บริษทั รักษาความปลอดภยั เซฟต้ีการ์ด จ ากดั      1,009,999.00 บริษทั รักษาความปลอดภยั เซฟต้ีการ์ด จ ากดั        1,009,999.00  - คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด จ.2/64

@100,683.00 2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กรกฎการ์เด้นโฮม      1,029,600.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจดัจา้งและราคากลาง 16.40% ลว. 1 ต.ค. 63

3.บริษทั รักษาความปลอดภยั เมอืงใต้ จ ากดั      1,118,700.00

4.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั องิฟา้ 59 มลัติเซอร์วสิ      1,148,687.00

5.บริษทั รักษาความปลอดภยั เอ.ดี.แอนด์.เซอร์วสิ จ ากดั      1,188,000.00

รวมเปน็เงนิ       1,208,196.00       1,208,196.00 รวมเปน็เงนิ       1,009,999.00

1 รายการ        2,242,000.00        2,242,000.00 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กรีนบัค๊เซอร์วสิ      1,972,472.78 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กรีนบัค๊เซอร์วสิ        1,972,472.78  - คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด จ.3/64

@186,833.33 2.บริษทั รักษาความปลอดภยั เซฟต้ีการ์ด จ ากดั      1,988,888.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจดัจา้งและราคากลาง 12.02% ลว. 1 ต.ค. 63

3.บริษทั รักษาความปลอดภยั ฟา้ส่ัง อนิเตอร์คอมเพลกซ์ จ ากดั      1,997,184.00

4.บริษทั 108 เคมภีณัฑ์และบริการ จ ากดั      2,058,033.69

5.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เคพอีาร์แลนด์เคป      2,086,700.63

6.บริษทั รักษาความปลอดภยั ฮารีส การ์ด จ ากดั      2,200,000.00

7.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คิตต้ี คลีน      2,240,000.00

รวมเปน็เงนิ       2,242,000.00       2,242,000.00 รวมเปน็เงนิ       1,972,472.78

ซ้ือเคร่ืองดักฝุ่นอตัโนมติั 2 รายการ        1,480,000.00        1,850,000.00 1.บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั  - ยกเลิกการประกวดราคาเนือ่งจากไมม่ผู้ีผ่านการพจิารณา ยกเลกิ

2.บริษทั แคมฟลิ (ประเทศไทย) จ ากดั

3.บริษทั เจ.บ.ีอนิดัสเตรียล แมชซีน เทรดด้ิง จ ากดั

รวมเปน็เงนิ       1,480,000.00       1,850,000.00 รวมเปน็เงนิ                     -   

3 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารหอพกั

บคุลากร คณะแพทยศ์าสตร์       ระยะ 12 เดือน

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

4 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1 จา้งเหมาท าความสะอาด หอพกันกัศึกษาแพทยบ์นิ

หลา 4 ระยะเวลา 12 เดือน

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

2 จา้งเหมาแรงงานใหบ้ริการรถกอล์ฟไฟฟา้ในพืน้ที่

บริเวณคณะแพทยศ์าสตร์  ระยะเวลา 12 เดือน

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2563

หน่วยจดัหำครภุณัฑ์ งำนพัสด ุคณะแพทยศำสตร ์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์

วนัที ่ 5  ตลุำคม  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัคัดเลอืกและรำคำทีจ่ดัซ้ือ/จำ้ง


