
ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง  วงเงนิ
งบประมาณ

 ราคากลาง 
(บาท)

วิธีจัดซือ้/
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

1 โลหะดามกระดกูข้อสะโพก  จ านวน  2 รายการ             160  ชดุ    4,590,000.00      4,590,000.00 บริษัท บางกอกยนิูเทรด จ ากดั                   4,590,000.00 บริษัท บางกอกยนิูเทรด จ ากดั      4,590,000.00

ผลิตภณัฑ์ Synthes/Switzerland  ลดเหลือ

ราคา 30      4,382,000.00

อ่ืน    70

รวมเป็นเงนิ   4,590,000.00 รวมเป็นเงนิ    4,382,000.00

2 1.ถงุพลาสติกสีด า ขนาด 26 นิว้ * 26 นิว้        11,375  กิโลกรัม       364,000.00         364,000.00 บรัษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากดั บรัษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากดั

2 .ถงุพลาสติกสีด า ขนาด  27 นิว้ * 36 นิว้          6,250  กิโลกรัม       209,312.50         209,312.50 รายการที่ 1                      392,437.50 รายการที่ 1         392,437.50

3 .ถงุพลาสติกสีด า ขนาด  36 นิว้ * 45 นิว้          3,875  กิโลกรัม       124,000.00         124,000.00 รายการที่ 2                      215,625.00  ลดเหลือ

รายการที่ 3                      133,687.50         389,593.75 รายการที่ 1,3  7.03%

รายการที่ 2         215,625.00 รายการที่ 2  2.26%

 ลดเหลือ

        214,062.50

รายการที่ 3         133,687.50

 ลดเหลือ

        132,718.75

รวมเป็นเงนิ      697,312.50 รวมเป็นเงนิ       736,375.00

3 1.กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม สีขาว ขนาด A4          9,500  รีม       672,125.00         672,125.00 1.หจก.ก้วงฮวดมาร์เก็ตติง้ หจก.ก้วงฮวดมาร์เก็ตติง้

2.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม สีขาว ขนาด A4          6,600  รีม       590,634.00         590,634.00 รายการที่  1 ผลิตภณัฑ์ Delight                      717,250.00 รายการที่  1         717,250.00

รายการที่ 2  ผลิตภณัฑ์ Idea Green                      623,700.00

รายการที่ 1 6.71%

2.บจก.สยามนครินทร์ รายการที่ 2 5.60%

รายการที่ 2  ผลิตภณัฑ์ Idea Green                      629,848.00 รายการที่  2         626,670.00

 ลดเหลือ

        623,700.00

รวมเป็นเงิน   1,262,759.00 รวมเป็นเงิน    1,340,950.00

         วร.59/62             

  ลว.30 พย.61

e-bidding 

เกณฑ์

         วร.64/62             

  ลว.30 พย.61

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-market 

คณุสมบตัิตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาสงูกวา่

วงเงินจดัซือ้

         วร.68/62             

  ลว.30 พย.61

รายการที่ 1 และ 2 คณุสมบตัิตรงตามข้อก าหนด 

เสนอราคาสงูกวา่วงเงินจดัซือ้

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่  11  มกราคม  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้/จ้าง

คณุสมบตัิตรงตามข้อก าหนด มีคะแนนประเมิน

คา่ประสิทธิภาพตอ่ราคาเทา่กบั 96 คะแนน  

เสนอราคาต า่กวา่วงเงินจดัซือ้ 4.53%
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ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง  วงเงนิ
งบประมาณ

 ราคากลาง 
(บาท)

วิธีจัดซือ้/
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้/จ้าง

4 1.กระดาษช าระม้วนใหญ่ส าหรับห้องน า้        26,400  ม้วน    1,176,912.00      1,176,912.00 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ธีชาโปรดกัส์ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ธีชาโปรดกัส์

2.กระดาษช าระชนิดแผ่นใหญ่ (เช็ดมือ)        69,600  หอ่    2,172,216.00      2,172,216.00 รายการที่ 1 ผลิตภณัฑ์ Kimberly-Clark                   1,176,912.00 รายการที่ 1      1,176,912.00

รายการที่ 2 ผลิตภณัฑ์ Kimberly-Clark                   2,140,896.00 รายการที่ 2      2,140,896.00

 ลดเหลือ

     2,125,584.00 รายการที่  2 คณุสมบตัิตรงตามข้อก าหนด เสนอ

ราคาต า่กวา่วงเงินจดัซือ้ 2.15% แถม 240 หอ่ 

มลูคา่ 7,329.60 บาท

รวมเป็นเงิน   3,349,128.00 รวมเป็นเงิน    3,302,496.00

5 1.ถงุมือยางส าหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S   7,200,000  ข้าง    5,400,000.00      5,400,000.00

2.ถงุมือยางส าหรับการตรวจโรค ชนิด  Disposable No.M      600,000  ข้าง       450,000.00         450,000.00

3.ถงุมือยางส าหรับการตรวจโรค ชนิด  Disposable No.L        60,000  ข้าง         45,000.00           45,000.00 รายการที่ 1                   5,007,600.00 รายการที่ 1      4,845,600.00

รายการที่ 2                      417,300.00 รายการที่ 2         403,800.00 10.27%

รายการที่ 3                        41,730.00 รายการที่ 3           40,380.00

รายการที่ 1                   5,184,000.00

รายการที่ 2                      432,000.00

รายการที่ 3                        43,200.00

รายการที่ 1                   4,968,000.00

รายการที่ 2                      414,000.00

รายการที่ 3                        41,400.00

รายการที่ 1                   4,845,600.00

รายการที่ 2                      403,800.00

รายการที่ 3                        40,380.00

รวมเป็นเงิน   5,895,000.00 รวมเป็นเงิน    5,289,780.00

3.ห้างหุ้นสว่นจ ากดัสินสิริเมดิเทค ผลิตภณัฑ์

 Satory

ห้างหุ้นสว่นจ ากดัสินสิริเมดิเทค ผลิตภณัฑ์

 Satory รายการที่ 1,2  และ 3 คณุสมบตัิตรงตาม

ข้อก าหนด เสนอราคาต า่กวา่วงเงินจดัซือ้ร้อยละ 

10.27%

         วร.73/62             

  ลว.7 ธค.61

         วร.80/62             

  ลว.21 ธค.61

1.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จ ากดั ผลิตภณัฑ์ 

Orex MediGlove

2.บริษัท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากดั ผลิตภณัฑ์ U

 L P

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

2.บริษัท ผล พาลาเดียม จ ากดั ผลิตภณัฑ์ 

Intouch

รายการที่ 1 คณุสมบตัิตรงตามข้อก าหนด เสนอ

ราคาเทา่กบัวงเงินจดัซือ้ แถม 120 ม้วน มลูคา่  

5,349.60



ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง  วงเงนิงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซือ้/
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

1 รถเปลนอน ปรับสงูต ำ่ ยกหวัสงูได้        11             2,530,000.00      2,530,000.00

รวมเป็นเงิน             2,530,000.00

ยกเลิกประกวดรำคำ เน่ืองจำกไมมี่ผู้

ผ่ำนกำรพิจำรณำ ขอทบทวนคณุ

ลกัษณะเฉพำะพสัดใุหม่

คนั e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่    11  มกราคม  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้/จ้าง
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