
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
บ ำรุงรักษำระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 ปี      2,407,500.00       2,407,500.00 1.บริษัท ไซท์ เพรพพำเรช่ัน แมเนจเมนท์ จ ำกัด        2,407,500.00 บริษัท ไซท์ เพรพพำเรช่ัน แมเนจเมนท์ จ ำกัด       2,407,500.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จร.34/65
Data Center (@802,500)    เห็นสมควรจ้ำง ลว. 28 ม.ค. 65

 - บริษัทฯ ยินดีบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำภำยในศูนย์ข้อมูล
  เพ่ิมเติมซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีอยู่นอกเหนือรำยกำรท่ีก ำหนดไว้
  จ ำนวน 1 ระบบ ระยะเวลำ 3 ปี
 - บริษัทฯ ยินดีขยำยระยะเวลำจำกเดิมระยะเวลำ 3 ปี
   เป็น 3 ปี 6 เดือน

รวมเป็นเงิน     2,407,500.00     2,407,500.00 รวมเป็นเงิน     2,407,500.00
บ ำรุงรักษำระบบกล้องวงจรปิดและประตูสแกน 2 งวด        850,000.00         850,000.00 1.บริษัท วินเกทพัฒนำ จ ำกัด           850,000.00 บริษัท วินเกทพัฒนำ จ ำกัด         850,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จร.35/65
/แขนก้ัน ระยะท่ี 1 และ 2 (@425,000)    เห็นสมควรจ้ำง ลว. 4 ก.พ. 65

 - บริษัทฯ ยินดีบ ำรุงรักษำ ดังน้ี
  1.ระบบแขนก้ันอัตโนมัติ บริเวณหอพัก จ ำนวน 16 ชุด
  ชุดละ 3,200 บำท เป็นเงิน 51,200 บำท
  2.ระบบกล้องวงจรปิด บริเวณไม้ก้ันอัตโนมัติ จ ำนวน 16 
  ชุดละ 1,600 บำท เป็นเงิน 25,600 บำท
  3.ระบบประตูอัตโนมัตอำคำรศรีเวชวัฒน์ ช้ัน 4
  จ ำนวน 9 ประตู ประตูละ 1,600 เป็นเงิน 14,400 บำท
  4.ระบบกล้องวงจรปิดอำคำรศรีเวชวัฒน์ ช้ัน 4
  จ ำนวน 17 ชุด ชุดละ 1,600 เป็นเงิน 27,200 บำท

รวมเป็นเงิน       850,000.00        850,000.00 รวมเป็นเงิน        850,000.00
3 จ้ำงบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ Web Firewall 3 ปี        488,990.00         488,990.00 1.บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด           488,990.00 บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด         488,990.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จร.36/65

ย่ีห้อ Forgate รุ่น Fortweb 400D แบบรวม (@162,996)    เห็นสมควรจ้ำง ลว.18 ก.พ. 65
อะไหล่

รวมเป็นเงิน       488,990.00        488,990.00 รวมเป็นเงิน        488,990.00

4 จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง Compressor 1 รำยกำร        340,532.32         340,532.32 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง
1.บริษัท แคเรียร์( ประเทศไทย)จ ำกัด           340,532.32 บริษัท แคเรียร์( ประเทศไทย)จ ำกัด         340,532.32  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จร.37/65

เคร่ืองซิลเลอร์ ย่ีห้อ Carrier อำคำรศรีเวชวัฒน์ เจำะจง    เห็นสมควรจ้ำง ลว. 25 ก.พ.65

รวมเป็นเงิน       340,532.30        340,532.32 รวมเป็นเงิน        340,532.32

5 ชุดประสำทหูเทียม 1 เคร่ือง        850,000.00         850,000.00 1.บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด           840,000.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด         840,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.89/65

(ผลิตภัณฑ์ Nucleus)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.3 ก.พ. 65

 - บริษัทฯ เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินท่ีขอจัดซ้ือ 1.17%

รวมเป็นเงิน       850,000.00        850,000.00 รวมเป็นเงิน        840,000.00

1 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  9 มีนาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

2 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง



6 ชุดให้น้ ำเกลือใช้กับเคร่ือง Infusion Pump 18,000 ชุด      1,348,200.00       1,348,200.00 1.บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกัด        1,348,200.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกัด       1,348,200.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.90/65

Fresenius Kabi (@74.90)    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 15 ก.พ. 65

 - บริษัท ฯ ยินดีแถม

  1.รำยกำรชุดให้น้ ำเกลือกับเคร่ือง Infusion Pump

 Fresenius Kabi จ ำนวน 2,700 ชุดเป็นเงิน 202,230บำท

รวมเป็นเงิน     1,348,200.00     1,348,200.00 รวมเป็นเงิน     1,348,200.00

7 วัสดุกำรแพทย์ 2 รำยกำร        480,000.00         480,000.00 1.บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)           480,000.00 บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)         480,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.91/65

Swan ganz catheter 100 ชุด        160,000.00 จ ำกัด จ ำกัด    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 15 ก.พ. 65

(@1,600) (ผลิตภัณฑ์ Edwards Lifeciences LLC/USA)

สำยเคร่ืองช่วยหำยใจกระตุ้นหัวใจช่ัวครำว 100 ชุด        320,000.00

(@3,200)

รวมเป็นเงิน       480,000.00        480,000.00 รวมเป็นเงิน        480,000.00

8 วัสดุกำรแพทย์ รำยกำร Pericardiocentesis 100 ชุด        500,000.00         500,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด           500,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด         500,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.92/65

(c-pcs-830-lock) (@5,000) เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Merit Medical)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.15 ก.พ. 65

 - บริษัทฯ ยินดีแถม สินค้ำ 5 ชุด มูลค่ำ 25,000 บำท

      500,000.00        500,000.00 รวมเป็นเงิน        500,000.00

9 วัสดุกำรแพทย์ รำยกำร Diagostic Guide wire 300 ชุด        481,500.00         481,500.00 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง
1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด           481,500.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด         481,500.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.93/65

J 0.035 260cm (@1,605) เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Terumo)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.15 ก.พ. 65

รวมเป็นเงิน       481,500.00        481,500.00 รวมเป็นเงิน        481,500.00

10 ถุงมือยำงส ำหรับกำรตรวจโรค ชนิด Disposable 1,600,000 ช้ิน      2,256,000.00       2,256,000.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสินสิริเมดิเทค        2,256,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสินสิริเมดิเทค       2,256,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.94/65

No.s (@1.41) (ผลิตภัณฑ์ SATORY)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.4 ก.พ.65

 - รำคำต่ ำกว่ำรำคำคร้ังสุดท้ำยและวงเงินท่ีจะซ้ือร้อยละ

12.96

รวมเป็นเงิน     2,256,000.00     2,256,000.00 รวมเป็นเงิน     2,256,000.00

11 วัสดุเคร่ืองแต่งำย รำยกำรผ้ำฝ้ำยสีเขียว 1 รำยกำร        468,000.00         468,000.00 1.บริษัท วี.เค.กำรทอ จ ำกัด           468,000.00 บริษัท วี.เค.กำรทอ จ ำกัด         468,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.95/65

พิมพ์ช่ือโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์    เห็นสมควรซ้ือ ลว.15 ก.พ. 65

หน้ำกว้ำง 36 น้ิว

รวมเป็นเงิน       468,000.00        468,000.00 รวมเป็นเงิน        468,000.00

12 รำยกำรวัสดุใช้ในกำรผ่ำตัดศัลยกรรมท่ัวไป 3 รำยกำร      3,852,000.00       3,852,000.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด        3,852,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด       3,852,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ วร.97/65

1.Ligasure 5 mm. รุ่น Buntip 37 cm. 100 อัน      1,605,000.00 (ผลิตภัณฑ์ Medtronic)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.21 ก.พ.65

(LF1537)/LF1837 (@16,050)  - บริษัทฯ ยินดีแถม

2.Ligasure 5 mm. รุ่น Small jaw 60 อัน        963,000.00   1.เคร่ืองจ้ีเช่ือมปิดหลอดเลือด รุ่น FT 10 จ ำนวน 2 ชุด

(LF1212A)/รุ่น Wxact (LF2019) (@16,050)    เป็นเงิน 3,300,000 บำท

3.Ligasure 5 mm. รุ่น Maryland 37 cm. 80 อัน      1,284,000.00   2.สำยจีโมโน/สำย LCจ ำนวน 30 เส้นเป็นเงิน77,040บำท

(LF1737) รุ่น LF1937 (@16,050)   3.ซ่อมเคร่ือง FT10 (เดิม) ท่ีเสียให้ใช้งำนได้ปกติโดยไม่คิด

  มูลค่ำ

  4.รับประกันเคร่ือง FT10 ระยะเวลำ 2 ปี

  5.สำมำรถแลกเปล่ียนสินค้ำในมูลค่ำเท่ำกันได้

รวมเป็นเงิน     3,852,000.00     3,852,000.00 รวมเป็นเงิน     3,852,000.00

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปล่ียนเป็น 2 ตู้      2,400,000.00       2,400,000.00 1.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน)        1,884,000.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน)       1,884,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.76/65

เคร่ืองให้ควำมอบอุ่นพร้อม (@1,200,000) (ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare Giraffe OmniBed USA)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.3 ก.พ. 65

ช่ังน้ ำหนัก 2.บริษัท โซล เมดิคอล จ ำกัด        2,400,000.00  - บริษัท ฯ เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำ 1,884,000 บำท

(ผลิตภัณฑ์ Drager Babyleo TN500 Germany)    ต่ ำกว่ำวงเงินท่ีขอซ้ือ 21.50%

3.บริษัท ซำยน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด        1,940,000.00  - บริษัท ฯ ยินดีสนับสุนมีรำยกำรดังน้ี

(ผลิตภัณฑ์ Drager Babyleo TN500 Germany)    1.เดิมรับประกันคุณภำพเป็นระยะเวลำ 2 ปี เพ่ิมกำรรับ

   ประกันคุณภำพเป็นระยะเวลำ 3 ปี

   2.Skin Temperature Probe จ ำนวน 10 ชุด (เส้น)

   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 8,740 บำท

   3.Heat Refleted Patch (กล่องละ 50 ช้ิน)

   จ ำนวน 12 กล่อง เป็นเงิน 20,760 บำท

    4.แผ่นกรองอำกำศเข้ำตู้ จ ำนวน 20 ชุด (แผ่น)

   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 5,200 บำท

รวมเป็นเงิน     2,400,000.00     2,400,000.00 รวมเป็นเงิน      1,884,000.00

กล้องถ่ำยวิดีโอ ชนิดเอ็นดีไอและ 2 ชุด         480,000.00         660,880.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พ่ีเน็ต แอนด์ ซัพพลำย          658,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พ่ีเน็ต แอนด์ ซัพพลำย          658,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.79/65

อุปกรณ์ประกอบชุด (@240,000) (ผลิตภัณฑ์ 1.PANASONIC/AW-HE40HW    เห็นสมควรซ้ือ ลว.7 ก.พ.65

2.SONY/ILME-FX3  3.SEAGATE/IRONWOLF PO  - บริษัท ฯ เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำ 658,000 บำท

12TB(ST12000NE007))    สูงกว่ำวงเงินเงินขอซ้ือ 37.08%

2.บริษัท เน็กซ์สตรีม จ ำกัด          660,800.00  - ยินดีขยำยระยะเวลำกำรรับประกันสินค้ำทุกรำยกำร

(ผลิตภัณฑ์ 1.PANASONIC/AW-HE40HW   (รำยกำรท่ี 1-4) จำก 1 ปีเพ่ิมเป็น 2 ปี ยกเว้นรำยกำรท่ี 5

2.SONY/FX-3 CINEMA LINE 3.SEAGATE/IRONWOLF ST   ระยะเวลำรับเป็น 5 ปี

12000VN0008)  - ยินดีแถม แบตเตอร่ีแพคแบบชำร์จได้ NP-FZ100

   จ ำนวน 2 ก้อน เป็นเงิน 5,980 บำท

รวมเป็นเงิน       480,000.00        660,880.00 รวมเป็นเงิน        658,000.00

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 2 เคร่ือง         763,500.00         898,800.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซีแอนด์อำร์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี          853,800.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซีแอนด์อำร์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี          845,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.80/65

(@381,750) (ผลิตภัณฑ์ Dell PowerEDge R7525 Server)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.9 ก.พ.65

2.บริษัท เอมิ.โปร. จ ำกัด          888,800.00  - บริษัทเสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำ 845,000 บำท

(ผลิตภัณฑ์ Lenovo รุ่น ThinkSystem SR650 V2)    ซ่ึงสูงกว่ำวงเงินขอซ้ือ 10.67%

รวมเป็นเงิน       763,500.00        898,800.00 รวมเป็นเงิน        845,000.00

2 วิธีคัดเลือก

วิธีคัดเลือก

1 e-bidding 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  10 มีนาคม

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง



4 อุปกรณ์อัพเกรดระบบคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ     33,000,000.00     33,000,000.00 1.บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จ ำกัด      33,000,000.00 บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จ ำกัด      32,950,000.00  - คณะกรรมกำร ฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจำก ค.81/65

วำงแผนรังสีศัลยกรรม (ผลิตภัณฑ์ Brainlab)    ผู้เสนอรำคำดังกล่ำว ลว.31 ม.ค. 65

 - ต่อรองแล้วบริษัท ยินดีลดเหลือ 32,950,000 บำท

 - บริษัท ฯ ยินดีรับประกันเคร่ืองฟรีค่ำแรงและอะไหล่

   ในปี 4-5 และทำงบริษัทยืนยันรำคำค่ำบริกำร ปีท่ี 6-10

   ตำมรำยละเอียดท่ีแนบ

รวมเป็นเงิน   33,000,000.00    33,000,000.00 รวมเป็นเงิน    32,950,000.00

5 อุปกรณ์อัพเกรดเคร่ืองตรวจด้วย 1 เคร่ือง     48,000,000.00     48,000,000.00 1.บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด      48,000,000.00 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด      48,000,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.82/65

สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำให้เป็นแบบ (ผลิตภัณฑ์ Philips)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.31 ม.ค. 65

 - บริษัทฯ ยินดีรับประกันเพ่ิมอีก 1 ปี รวม 6 ปี ทุกช้ินส่วน

 - ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำฯ แบบรวมอะไหล่ ปีท่ี 7-10 ปี

ดิจิตอล   ลดเหลือ 3,000,000 บำท รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

รวมเป็นเงิน   48,000,000.00    48,000,000.00 รวมเป็นเงิน    48,000,000.00

6 เคร่ืองใส่แร่อัตโนมัติชนิด 3 มิติ 1 เคร่ือง     48,500,000.00     48,500,000.00 1.บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จ ำกัด      47,700,000.00 บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จ ำกัด      47,700,000.00  - บริษัท ฯ เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำ 47,700,000 บำท ค.83/65

(ผลิตภัณฑ์ NUCLETRON รุ่น FLEXITRON)    ต่ ำกว่ำวงเงินขอซ้ือ 1.65 % ลว.31 ม.ค.65

2. บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)      48,000,000.00  - เพ่ิมระยะเวลำรับประกันเฉพำะในส่วนของเคร่ืองใส่แร่

(ผลิตภัณฑ์ VARIAN รุ่น BRAVOS)   อัตโนมัติ ชนิด 3 มิติ จำกเดิมเสนอไว้ 3 ปีเป็น 5 ปี

 - ยืนยันค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำหลังหมดระยะรับประกัน

   แบบรวมอะไหล่ทุกรำยกำร

 - บริษัท ฯ ยินดีเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองใส่แร่สำรกัมมันตรังสี

   ท่ีทำงหน่วยฯ มีอยู่เดิม ในส่วนช ำรุดเสียหำยให้เป็นของใหม่

รวมเป็นเงิน   48,500,000.00    48,500,000.00 รวมเป็นเงิน    47,700,000.00

7 เคร่ืองตรวจอวัยวะภำยในด้วยคล่ืน 1 เคร่ือง      4,500,000.00       4,500,000.00 1.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ำกัด        4,450,000.00 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ำกัด       4,450,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำประกอบ ค.84/65

เสียงควำมถ่ีสูง (ผลิตภัณฑ์ GE)    เกณฑ์อ่ืนเห็นสมควรซ้ือ ลว.31 ม.ค.65

2.บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จ ำกัด        4,450,000.00  - บริษัท ฯ ยินดีแถม ดังน้ี

(ผลิตภัณฑ์ CANON)    1.หัวตรวจส ำหรับท ำ Biopsy จ ำนวน 1 หัวตรวจ

3.บริษัท ควอนต้ัม เฮลท์แคร์ จ ำกัด        3,800,000.00    เป็นเงิน 650,000 บำท

(ผลิตภัณฑ์ SAMSUNG)    2.หัวตรวจอัลตร้ำซำวดืแบบ Handhelpจ ำนวน 5 หัวตรวจ

   เป็นเงิน 850,000 บำท

   3.Tablet ส ำหรับหัวตรวจอัลตร้ำซำวน์ จ ำนวน 3 เคร่ือง

   เป็นเงิน 150,000 บำท

รวมเป็นเงิน     4,500,000.00     4,500,000.00 รวมเป็นเงิน      4,450,000.00

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีคัดเลือก



8 เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้ำส ำหรับยึด 3 เตียง         690,000.00         690,000.00 1.บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ำกัด          690,000.00 บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ำกัด          690,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.85/65

อุปกรณ์ทำงออร์โธ (@230,000) (ผลิตภัณฑ์ Paramount)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.31 ม.ค. 65

รุ่น PA-6415  - บริษัท ฯ ยินดีแถม 5 รำยกำรมูลค่ำ 281,500 บำท

   1.เปล่ียนหัวเตียงและท้ำยเตียงเพ่ือควำมสะดวกในกำร

   ใช้งำน จ ำนวน 3 ชุด มูลค่ำ 120,000 บำท

   2. อุปกรณ์ใส่ขวดICD จ ำนวน 10 ชุด มูลค่ำ 30,000บำท

   3. เบำะป้องกันแผลกดทับ รุ่น PE-9102 เพ่ิมจ ำนวน 4 ชุด

  มูลค่ำ 64,000 บำท

   4. เสำน้ ำเกลือ รุ่น KC-56A เพ่ิมจ ำนวน 3 ชุด มูลค่ำ

   7,500 บำท

   5. สำยรัดผู้ป่วยชุดเล็ก จ ำนวน 2 ชุด มูลค่ำ 60,000 บำท

   6.เพ่ิมรับประกันจำก 2 ปี เป็น 3 ปี

รวมเป็นเงิน       690,000.00        690,000.00 รวมเป็นเงิน        690,000.00

9 เคร่ืองจ้ี  1 เคร่ือง         440,000.00         440,000.00 1.บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จ ำกัด          550,000.00 บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จ ำกัด          500,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.86/65

(ผลิตภัณฑ์ Medtronic/USA.)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.14 ก.พ.65

 - บริษัท ฯ ยินดีแถม 4 รำยกำร รวมมูลค่ำ 34,500 บำท

   1.ด้ำมจ้ีดูดควัน จ ำนวน 5 ช้ิน มูลค่ำ 10,000 บำท

   2.ด้ำมจ้ีแบบควบคุมด้วยมือ จ ำนวน20ช้ินมูลค่ำ4,000 บำท

   3.สำย Interlink ส ำหรับดูดควัน จ ำนวน 1 เส้น

   มูลค่ำ 5,500

   4.Bipolar Forcep จ ำนวน 1 ช้ิน มูลค่ำ 15,000 บำท

รวมเป็นเงิน       440,000.00        440,000.00 รวมเป็นเงิน        500,000.00

10 เคร่ืองป่ันตกตะกอนสำร ควำมเร็ว 1 เคร่ือง 584,000.00 723,000.00 1.บริษัท พำรำไซแอนติฟิค จ ำกัด 723,000.00 บริษัท พำรำไซแอนติฟิค จ ำกัด          723,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.87/65

สูงควบคุมอุณหภูมิ (ผลิตภัณฑ์ KOBOTA)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.21 ก.พ.65

 - บริษัท ฯ ยินดีแถม

   1.เพ่ิมกำรสอบเทียบจำก 3 คร้ังเป็น 4 คร้ังเป็นเงิน 3,500

    บำท

   2.หลอด Micro tube ขนำด 1.5 หรือ 2 มิลลิลิตร

   จ ำนวน 1,000 ช้ิน เป็นเงิน 2,600 บำท

   3.หลอดพลำสติกก้นแหลม (Conical tube) 15 มิลลิเมตร

   จ ำนวน 50 ช้ิน เป็นเงิน 1,300 บำท

   4.หลอดพลำสติกก้นแหลม (Conical tube) 50 มิลลิเมตร

   จ ำนวน 50 ช้ิน เป็นเงิน 2,600 บำท

รวมเป็นเงิน 584,000.00 723,000.00 รวมเป็นเงิน        723,000.00

11 ตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้         449,400.00         449,400.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท เช้ำเทิร์น หำดใหญ่ คอนเทนเนอร์ จ ำกัด 449,400.00 บริษัท เช้ำเทิร์น หำดใหญ่ คอนเทนเนอร์ จ ำกัด          449,400.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.88/65

(@224,700) เจำะจง    เห็นสมควรซ้ือ ลว.14 ก.พ.65

รวมเป็นเงิน       449,400.00        449,400.00 รวมเป็นเงิน        449,400.00

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง



12 เก้ำอ้ีส ำนักงำน 55 ตัว         385,000.00         385,000.00 วิธีเฉพำะ 1. บริษัท ดีเอฟ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 385,000.00  บริษัท ดีเอฟ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด          385,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค. 89/65

(@7,000) เจำะจง    เห็นสมควรซ้ือ ลว.14 ก.พ. 65

รวมเป็นเงิน       385,000.00        385,000.00 รวมเป็นเงิน        385,000.00

13 เคร่ืองช่วยผ่ำตัดน ำวิถีด้วยระบบ 1 เคร่ือง      8,000,000.00       8,000,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,000,000.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด       8,000,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.90/65

คอมพิวเตอร์ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Medronic/USA)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.21 ก.พ. 65

 - บริษัทฯ ยินดีแถม 4 รำยกำร รวมมูลค่ำ 1,724,700 ดังน้ี

  1.Basic ENT Tray จ ำนวน 1 ชุด มูลค่ำ 1,500,000 บำท

  2.Patient Tracker จ ำนวน 20 ช้ิน มูลค่ำ 64,200 บำท

  3.Intrument Tracker จ ำนวน 50 ช้ิน มูลค่ำ 160,500 บำท

  4.ตรวจเช็คและบ ำรุงรักษำเคร่ืองโดยไม่รวมอะไหล่ในปีท่ี 3-5

รวมเป็นเงิน     8,000,000.00     8,000,000.00 รวมเป็นเงิน      8,000,000.00

14 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ำพร้อม 5 เคร่ือง      1,400,000.00       1,400,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท โซวิค จ ำกัด 1,150,000.00 บริษัท โซวิค จ ำกัด       1,150,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.72/65

กระตุ้นกำรเต้นของหัวใจ (@280,000) (ผลิตภัณฑ์ Zoll)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.31 ม.ค. 65

2.บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ำกัด        1,140,000.00  - บริษัทฯ ยินดีแถมสินค้ำ ดังน้ี

(ผลิตภัณฑ์ Philips)    1. เคร่ือง Calibrate Battery (SurePower Single

   Bay Charger ) จ ำนวน 1 เคร่ือง มูลค่ำ 76,000 บำท

   2.3-Lead ECG Cable จ ำนวน 1 เส้น มูลค่ำ 12,500 บำท

   3.เพ่ิมภำควัด SpO2 ให้ Zoll R-series จ ำนวน 1 เคร่ือง

   มูลค่ำ 40,000 บำท

รวมเป็นเงิน     1,400,000.00     1,400,000.00 รวมเป็นเงิน      1,150,000.00

15 ระบบจัดกำรประชุมออนไลน์ 17 ชุด      2,470,200.00       2,470,200.00 วิธีคัดเลือก 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลำย 3,017,500.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลำย       2,825,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.92/65

(@145,305.8)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.21 ก.พ. 65

  - บริษัทฯ ยินดีลดเหลือ 2,825,000 บำท

   สูงกว่ำวงเงินขอซ้ือ 14.36%

รวมเป็นเงิน     2,470,200.00     2,470,200.00 รวมเป็นเงิน      2,825,000.00

16 ไมโครโฟนไร้สำยและระบบน ำเสนอ 1 ระบบ      1,600,000.00       1,600,000.00 วิธีคัดเลือก 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลำย 1,970,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลำย       1,885,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.93/65

ส ำหรับห้องประชุม (ผลิตภัณฑ์ SHURE    เห็นสมควรซ้ือ ลว.24 ก.พ. 65

 - บริษัทฯ ยินดีลดเหลือ 1,885,000 สูงกว่ำวงเงินขอซ้ือ

17.81%

รวมเป็นเงิน     1,600,000.00     1,600,000.00 รวมเป็นเงิน      1,885,000.00



17 รถ Negative Pressured 1 คัน      2,800,000.00       2,800,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนำ จ ำกัด 3,200,000.00 บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนำ จ ำกัด       3,000,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.94/65

Ambulance เจำะจง    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 24 ก.พ. 65

 - บริษัทฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 3,000,000 บำท

 - บริษัทฯ ยินดีแถม 2 รำยกำรดังน้ี

  1.เปล่ียนเป็นเกียร์ออโต้ มูลค่ำ 30,000 บำท

  2.ประกันช้ัน 1 ระยะเวลำ 1 ปี

รวมเป็นเงิน     2,800,000.00     2,800,000.00 รวมเป็นเงิน      3,000,000.00

18 เคร่ืองตรวจวิเครำะห์กำรนอนหลับ 1 ชุด      1,320,000.00       1,320,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท สมิท เมดิคอล จ ำกัด 1,320,000.00 1.บริษัท สมิท เมดิคอล จ ำกัด       1,300,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.95/65

เจำะจง    เห็นสมควรซ้ิอ ลว.28 ก.พ. 65

 - บริษัท ฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 1,300,000 บำท

   ต่ ำกว่ำวงเงินขอซ้ือร้อยละ 1.52

รวมเป็นเงิน     2,400,000.00     2,400,000.00 รวมเป็นเงิน      1,300,000.00

19 เคร่ืองจ้ีไบโพล่ำร์ชนิดมีหยดน้ ำ 2 เคร่ือง      3,200,000.00       3,200,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,000,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 3,200,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.96/65

(@1,600,000) เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Mails ย่ีห้อ Stryker/USA.)    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 3 มี.ค. 65

 - บริษัทฯ ลดรำคำเหลือเคร่ืองละ 1,600,000

   รวมเป็นเงิน 3,200,000

 - บริษัทฯ ยินดีแถม 2 รำยกำร มูลค่ำ 671,211 บำท

  1.รับประกันเพ่ิมเป็นระยะเวลำ 2 ปี

  2.สำยควบคุมสำรละลำย (DISP CABLE W/IRR ROTARY

  10/PK) จ ำนวน 3 กล่อง (30เส้น) มูลค่ำ 671,211 บำท

รวมเป็นเงิน     3,200,000.00     3,200,000.00 รวมเป็นเงิน      3,200,000.00

20 ซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง     48,500,000.00     48,500,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด 48,300,000.00 บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด      48,300,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.97/65

จ ำลองกำรวำงแผนทำงรังสีรักษำ (ผลิตภัณฑ์ SIEMENS)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 ก.พ.65

2.บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโฮเท็ค จ ำกัด      48,500,000.00  - บริษัทฯ ยินดีขยำยเวลำรับประกัน Direct Laser จำก

(ผลิตภัณฑ์ CANON)    ระยะเวลำ 3 ปี เป็น 5 ปี

 - บริษัทฯ ยินดีมอบส่วนลดพิเศษ ค่ำจ้ำงดูแลรักษำและ

   ซ่อมบ ำรุงรำยปี หลังหมดระยะเวลำรับประกัน 5 ปี

 - บริษัทฯ ยินดีมอบรำยกำรซอฟแวร์และอุปกรณ์เพ่ิมเติม

   มูลค่ำ 7,138,000

รวมเป็นเงิน   48,500,000.00    48,500,000.00 รวมเป็นเงิน    48,300,000.00

21 ตู้ปลอดเช้ือขนำด 4 ฟุต 1 ชุด         350,000.00         350,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด 350,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด          350,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.98/65

เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Thermo Fisher Scientific ประเทศ USA)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 ก.พ.65

รวมเป็นเงิน       350,000.00        350,000.00 รวมเป็นเงิน        350,000.00



22 เคร่ืองช่วยหำยใจชนิดควบคุมด้วย 1 เคร่ือง      1,400,000.00       1,400,000.00 e-bidding 1.บริษัท ที อี คิว จ ำกัด 1,300,000.00 บริษัท ที อี คิว จ ำกัด 1,300,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.99/65

ควำมดันและปริมำตรพร้อมชนิด (ผลิตภัณฑ์ fabian/สวิตเซอร์แลนด์)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 ก.พ.65

ควำมถ่ีสูง 2.บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ำกัด        1,600,000.00  - บริษัท ฯ เสนอรำคำต่ ำสุด และยินดีเพ่ิมระยะเวลำ

(ผลิตภัณฑ์ SLE/อังกฤษ)    ประกันสินค้ำให้อีก 1 ปี รวมเป็น 3ปีและยินดีมอบอุปกรณ์

3.บริษัท สไปโร เมด จ ำกัด        1,400,000.00    โดยไม่คิดมูลค่ำ ดังน้ี

(ผลิตภัณฑ์ SLE/อังกฤษ)    1.Flow Sensor Single Use จ ำนวน 10 ช้ิน เป็นเงิน

    20,000 บำท

    2.ชุดอุปกรณ์ Face Mask พร้อมสำยรัดส ำหรับ Non

    Invasive Ventilator ขนำด S จ ำนวน 10 ช้ิน

    และขนำด M จ ำนวน 10 ช้ิน เป็นเงิน 14,000 บำท

รวมเป็นเงิน     1,400,000.00     1,400,000.00 รวมเป็นเงิน      1,300,000.00

23 จักรยำนทดสอบสมรรถภำพ 1 คัน         650,000.00         450,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท โซวิค จ ำกัด 450,000.00 บริษัท โซวิค จ ำกัด          450,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.100/65

เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ SCHILLER ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 ก.พ.65

รวมเป็นเงิน       650,000.00        450,000.00 รวมเป็นเงิน        450,000.00

24 จ้ำงเหมำเก็บ - ขนย้ำยและก ำจัด 1 รำยกำร      2,482,000.00       2,482,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ำกัด 2,482,000.00 บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ำกัด       2,482,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.27/65

อันตรำยทำงกำรแพทย์    เห็นสมควรจ้ำง ลว.24 ก.พ.65

( ขยะเคมีบ ำบัด) ในพ้ืนท่ี

บริเวณคณะแพทยศำสตร์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

จ ำนวน 29,200 กิโลกรัม

ระยะเวลำ 12 เดือน

รวมเป็นเงิน     2,482,000.00     2,482,000.00 รวมเป็นเงิน      2,482,000.00

25 จ้ำงเหมำเก็บ - ขนย้ำยขยะติดเช้ือ 1 รำยกำร      4,927,500.00       4,927,500.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ำกัด 5,108,175.00 บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ำกัด 4,993,200.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ จ.28/65

เพ่ือน ำไปเผำก ำจัดท ำลำย    เห็นสมควรจ้ำง ลว.28 ก.พ.65

จ ำนวน 328,500  กิโลกรัม  - บริษัท ฯ ยินดีลดรำคำเหลือ 4,993,200 บำท จำกรำคำ

ระยะเวลำ 12 เดือน    5,108,175 บำท

รวมเป็นเงิน     4,927,500.00     4,927,500.00 รวมเป็นเงิน      4,993,200.00


