
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

  22,000  เส้น         1,903,000.00     1,903,000.00 บริษัท ไทย จีแอล จ ำกัด     1,562,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.72/63

  @86.50  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 17.92% ลว. 12 ธ.ค. 62

 (Mallinckrodt/USA.) 

รวมเป็นเงิน       1,903,000.00   1,903,000.00 รวมเป็นเงิน   1,562,000.00

        1,209,600.00     1,209,600.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด     1,209,600.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.76/63

  @6,720.00  - เสนอรำคำต  ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 18 ธ.ค. 62

 (Roche)  - แถมสไลด์ จ ำนวน 3 กล่อง/300 สไลด์

รวมเป็นเงิน       1,209,600.00   1,209,600.00 รวมเป็นเงิน   1,209,600.00

   2,880  ซอง           770,400.00       770,400.00          770,400.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ำกัด       770,400.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.78/63

  @267.50  - เสนอรำคำต  ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 27 ธ.ค. 62

 (Ethicon) 

2.บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน          770,400.00      770,400.00 รวมเป็นเงิน      770,400.00

ชุดน้ ำยำย้อม HER2 Dual ISH ด้วยหลักกำร Dual in situ hybridization 

แบบอัตโนมัติ

       1,209,600.00

วัสดุซับเลือด ชนิด Cellulose ละลำยในเน้ือเยื อขนำด 5 X 7.5 ซม.3 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Ethicon) (@267.50)

2       180  test e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Roche) (@6,720.00)

2.บริษัท อินจิเนียส เทคโนโลยี จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ antmed/China) (@74.00)

       1,628,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    6  มกราคม  2563

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

สำยต่อส ำหรับฉีดสำรทึบรังสีเข้ำหลอดเลือด (contrast media injection 

connector)

1 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท ไทย จีแอล จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Guerbet/USA.) (@71.00)

       1,562,000.00



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

     1 เคร่ือง       1,540,800.00      1,926,000.00       1,679,900.00 บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ำกัด     1,669,200.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ค.14/63

 ลดเหลือ ลว. 6 ธ.ค. 62

      1,669,200.00

รวมเป็นเงิน      1,540,800.00     1,926,000.00 รวมเป็นเงิน    1,669,200.00

     1  เคร่ือง          550,000.00        550,000.00 บริษัท กิบไทย จ ำกัด       399,900.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ค.36/63

 - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 27.29% ลว. 2 ม.ค. 63

รวมเป็นเงิน        550,000.00       550,000.00 รวมเป็นเงิน      399,900.00

         901,274.85        901,274.85 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้ำ         730,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้ำ       730,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด จ.17/63

2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฐำปนำ เฮำส์ซ่ิง ควอลิต้ี         850,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดจ้ำงและรำคำกลำง 19.00% ลว. 9 ม.ค. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รพี ก่อสร้ำง         834,000.00

4.บริษัท บำรอกัตเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด         827,749.26

5.ร้ำนเพ่ิมพรเฟอร์นิเจอร์  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน        901,274.85       901,274.85 รวมเป็นเงิน      730,000.00

1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้ำ       2,300,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้ำ     2,300,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด จ.18/63

2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฐำปนำ เฮำส์ซ่ิง ควอลิต้ี       2,600,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดจ้ำงและรำคำกลำง 16.38% ลว. 9 ม.ค. 63

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รพี ก่อสร้ำง       2,543,000.00

4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปุณณวิช เอ็นจิเนียร่ิง       2,465,000.00

5.บริษัท บำรอกัตเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด       2,461,965.75

รวมเป็นเงิน      2,750,798.62     2,750,798.62 รวมเป็นเงิน    2,300,000.00

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย      1 เคร่ือง       4,200,000.00      4,226,500.00 1.บริษัท คลิก เทเลคอม จ ำกัด บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ค.35/63

2.อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point)  100 ชุด       2,500,000.00      2,659,271.00 รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Nutanix รุ่น NX-5155-G6)       4,200,000.00 รำยกำรท่ี 1     4,189,050.00 รายการท่ี 1 - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.26% ลว. 9 ม.ค. 63

3.อุปกรณ์ Network Switch 48 Port    12 ชุด          720,000.00        837,168.00 รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Cisco รุ่น C9115AXI-S)       2,497,000.00 รำยกำรท่ี 2     2,493,100.00 รายการท่ี 2 - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.28%

รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ Cisco รุ่น C9200L-48T-4G-E)         718,800.00 รำยกำรท่ี 3       716,472.00 รายการท่ี 3 - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.49%

2.บริษัท 24 คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด  - บริษัทยินดีแถมอุปกรณ์ ดังน้ี

รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Nutanix รุ่น NX-5155-G6)       4,200,000.00

รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Cisco รุ่น C9115AXI-S)       2,500,000.00

รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ Cisco รุ่น C9200L-48T-4G-E)         720,000.00

3.บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด

รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Nutanix รุ่น NX-5155-G6)       4,189,050.00

รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Cisco รุ่น C9115AXI-S)       2,493,100.00

รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ Cisco รุ่น C9200L-48T-4G-E)         716,472.00

รวมเป็นเงิน      7,420,000.00     7,722,939.00 รวมเป็นเงิน    7,398,622.00

 - เสนอรำคำต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 8.33% แต่ต่ ำกว่ำรำคำกลำง

   256,800.00 บำท

1.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Becker ประเทศ เยอรมนี)

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    6 มกราคม  2563

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

      2,750,798.62      2,750,798.62 e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

2 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนสำรควำมเร็วสูงแบบควบคุม

อุณหภูมิได้ (Hight Speed Refrigerated Centrifuge)

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงตกแต่งภำยในหน่วยกำยอุปกรณ์ 

อำคำรศรีเวชวัฒน์ ช้ัน B

3

1

     1 รำยกำร

5

4 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงตกแต่งภำยในหน่วยกำยอุปกรณ์ 

อำคำรศรีเวชวัฒน์ ช้ัน B-1

     1  รำยกำร

เคร่ืองท ำสูญญำกำศ

1) Access Point รุ่น 901-T750-WW00 จ ำนวน 7 ตัว

   เป็นเงิน 209,960.00 บำท รับประกัน 1 ปี

2) Access Point รุ่น 901-R320-XX02 จ ำนวน 5 ตัว

   เป็นเงิน 100,240.00 บำท รับประกัน 1 ปี

1.บริษัท กิบไทย จ ำกัด

   (รุ่น H2050R-1 ผลิตภัณฑ์ CENCE UGIYA : Japan)

        399,900.00

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ
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