
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

         660,000.00      660,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด      631,400.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.107/63

  @33.00  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 4.33% ลว. 12 ก.พ. 63

 - กำรประเมินประสิทธิภำพต่อรำคำได้ 90.50

รวมเป็นเงิน        660,000.00     660,000.00 รวมเป็นเงิน     631,400.00

      1,717,200.00    1,717,200.00 1.บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน)   1,674,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน)    1,674,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.112/63

 (HD-A,HD-B/ไทย)  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 2.52% ลว. 14 ก.พ. 63

 - แถมจ ำนวน 100 คู่ มูลค่ำ 15,500.00 บำท

รวมเป็นเงิน      1,717,200.00   1,717,200.00 รวมเป็นเงิน   1,674,000.00

      1,932,000.00    1,932,000.00   1,932,000.00 บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด    1,932,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.114/63

  @460.00  - เสนอรำคำต  ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 14 ก.พ. 63

 (Edwards) 

 - แถม TruClip Holder จ ำนวน 15 ชุด

รวมเป็นเงิน      1,932,000.00   1,932,000.00 รวมเป็นเงิน   1,932,000.00

         260,000.00      260,000.00 1.บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.115/63

  @65.00 รำยกำรที  1      260,000.00  - เสนอรำคำต  ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 14 ก.พ. 63

         455,000.00      455,000.00 รำยกำรที  2      455,000.00

  @65.00 รำยกำรที  3      117,000.00

         117,000.00      117,000.00

  @65.00

 (Edwards) 

รวมเป็นเงิน        832,000.00     832,000.00 รวมเป็นเงิน     832,000.00

รำยกำรที  3  (ผลิตภัณฑ์ Edwards)

                  (@68.00.00 ลดเหลือ @65.00)

    260,000.00

    455,000.00

    117,000.00

1.บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

(ผลิตภัณฑ์ Edwards) (@462.00 ลดเหลือ @460.00)

รำยกำรที  1  (ผลิตภัณฑ์ Edwards)

                  (@68.00.00 ลดเหลือ @65.00)

รำยกำรที  2  (ผลิตภัณฑ์ Edwards)

                  (@68.00.00 ลดเหลือ @65.00)

3 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

4 1.Pressure Tubing with M/F ขนำด 6 น้ิว    4,000  เส้น e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

3.Pressure Tubing with M/F ขนำด 12 น้ิว  เส้น   1,800

2.Pressure Tubing with M/F ขนำด 36 น้ิว    7,000  เส้น

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

 รำยกำร         2น้ ำยำไตเทียม จ ำนวน 2 ชนิด

    631,400.001.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Roche) (@31.57)

2.บริษัท เมดิทอป จ ำกัด

  (ผลิตภัณฑ์ Sysmex) (@33.00)

    660,000.00

3.บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ำกัด

  (ผลิตภัณฑ์ Iris) (@33.00)

    660,000.00

 - แถม 40 ชุด มูลค่ำ 18,400.00 บำท

   (เฉลี ย 455.66 บำท/ชุด)

Pressure Transducer with Flush Device    4,200  ชุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    4  มีนาคม  2563

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1 ชุดน้ ำยำตรวจวิเครำะห์ตะกอนปัสสำวะและแถบตรวจวิเครำะห์สำรเคมี

ในปัสสำวะอัตโนมัติ

  20,000  test e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ : 

เกณฑ์อื น 

(30 : 70)

2



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ตู้แช่แข็ง -150 องศาเซลเซียส      1 ตู้         1,520,000.00     1,900,000.00          1,520,000.00 บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด     1,520,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.46/63

 - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 5 ก.พ. 63

รวมเป็นเงิน       1,520,000.00    1,900,000.00 รวมเป็นเงิน   1,520,000.00

        5,457,240.00     5,457,240.00 1.บริษัท ยอดนภา จ ากัด บริษัท ยอดนภา จ ากัด รายการท่ี 1 - 2 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ช.10/63

  @505.30 รายการที  1     5,378,400.00 รายการท่ี 1 - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดเช่า 1.44% ลว. 11 ก.พ. 63

          949,500.00       949,500.00 รายการที  2       949,500.00 รายการท่ี 2 - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดเช่า

  @527.50

รวมเป็นเงิน       6,406,740.00    6,406,740.00 รวมเป็นเงิน   6,327,900.00

     1  รายการ         2,595,550.00     2,595,550.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซิ ง ควอลิต้ี  ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั น จ ากัด     2,500,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.23/63

 - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 3.68% ลว. 19 ก.พ. 63

รวมเป็นเงิน       2,595,550.00    2,595,550.00 รวมเป็นเงิน   2,500,000.00

     1  รายการ           548,400.00       548,400.00 1.บริษัท เจ.อาร์.พี. เทรดด้ิง จ ากัด (@45,600.00)            547,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรกฎการ์เด้นโฮม       520,020.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.26/63

 - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 5.17% ลว. 28 ก.พ. 63

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรกฎการ์เด้นโฮม (@43,335.00)

           520,020.00

3.นางสาวสุนิสา  โมสิโก (@45,200.00)            542,400.00

รวมเป็นเงิน          548,400.00      548,400.00 รวมเป็นเงิน      520,020.00

รายการที  1 (ผลิตภัณฑ์ Lenovo รุ่น V330AIO)

(@498.51 ลดเหลือ @498.00)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    4 มีนาคม  2563

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

3 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Negative Pressure ห้องตรวจ ER 

ช้ัน 1 อาคารรัตนชีวรักษ์

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

2 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1.บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด

   (รุ่น MDF-C2156VAN ผลิตภัณฑ์ PHCbi : Japan)

2.บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั น จ ากัด

  (2,590,000.00 ลดเหลือ...)

         2,500,000.00

4 จ้างเหมาเก็บ-ขนย้ายขยะทั วไป (ไม่รวมขยะติดเช้ือ) บริเวณ

คณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

รายการที  2 (ผลิตภัณฑ์ Lenovo รุ่น V330AIO)

(@561.67 ลดเหลือ @527.50)

         5,378,400.00

           949,500.00

1.เช่าเครื องคอมพิวเตอร์สเปคที  1

2.เช่าเครื องคอมพิวเตอร์สเปคที  2

 300 เครื อง

   50 เครื อง
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