
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

 ราคากลาง 

(บาท)

วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 1.อุปกรณ์ประคองกระดูกสันหลังระดับเอว (Knight Brace)            70  ช้ิน         50,260        50,260 1.บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ำกัด 1.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คซ็อป จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด มีคะแนนประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ

           90  ช้ิน         52,200        52,200 รำยกำรท่ี 1           47,600 รำยกำรท่ี 1             48,860 รำยกำรท่ี 1  98.41 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 2.79% วร.99/62

          210  ช้ิน       168,000       168,000 รำยกำรท่ี 2   ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 2             49,500 รำยกำรท่ี 2  100 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 5.17% ลว. 24 ม.ค. 62

           45  ช้ิน         46,800        46,800 รำยกำรท่ี 3   ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 3           162,750 รำยกำรท่ี 3  100 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 3.13%

           27  ช้ิน         24,300        24,300 รำยกำรท่ี 5           24,300 รำยกำรท่ี 4             44,550 รำยกำรท่ี 4  100 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 4.81%

4.อุปกรณ์ประคองกระดูกสันหลังระดับต้นคอ (S.O.M.I. Brace)           220  ช้ิน       286,000       286,000 รำยกำรท่ี 6         275,000 รำยกำรท่ี 5             22,896 รำยกำรท่ี 5  100 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 5.78%

5.อุปกรณ์ประคองกระดูกสันหลังระดับเอวและอก (Jewett Brace)           180  ช้ิน       171,000       171,000

6.อุปกรณ์ประคองกระดูกสันหลังระดับต้นคอ (Philadiaphia Collar) 2.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คซ็อป จ ำกัด 2.บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ำกัด รำยกำรท่ี 6  95 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 3.85% วร.100/62

7.พลำสติกดำมขำภำยนอกชนิดส้ัน (Ankle foot orthosis) รำยกำรท่ี 1           48,860 รำยกำรท่ี 6           275,000 ลว. 8 ม.ค. 62

รำยกำรท่ี 2           49,500 รำยกำรท่ี 7  ไม่มีผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำ ยกเลิก

รำยกำรท่ี 3         162,750

รำยกำรท่ี 4           44,550

รำยกำรท่ี 5           22,896

รำยกำรท่ี 7   ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน      798,560      798,560 รวมเป็นเงิน          603,556

2     303,200  เส้น     2,395,280    2,395,280       2,183,040 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด         2,183,040 วร.110/62

 City Medical ลว. 10 ม.ค. 62

2.บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลำย จ ำกัด   ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน    2,395,280   2,395,280 รวมเป็นเงิน        2,183,040

3 1.แผ่นพีไลท์สีเน้ือ (PE-LITE)            45  แผ่น         36,500        36,500 1.บริษัท ออตโต บ๊อก เซำท์ อีสต์ เอเชีย 

จ ำกัด

1.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คซ็อป จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด มีคะแนนประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ

2.แผ่นพลำสตำร์โสตสีเน้ือ (Plastazote)            45  แผ่น         68,825        68,825 รำยกำรท่ี 3         243,600 รำยกำรท่ี 1             31,200 รำยกำรท่ี 1  95 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 14.52% วร.101/62

3.แผ่นโพลีพรอพพีลีน (Polypropylyne PP)            70  แผ่น       274,000       274,000 รำยกำรท่ี 4         148,000 รำยกำรท่ี 2             63,000 รำยกำรท่ี 2  95 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 8.46% ลว. 24 ม.ค. 62

4.แผ่นไฮเด็นซิต้ีโพลีเอทธีลีน (High Density Polyethlyne HDPE)            40  แผ่น       180,000       180,000 รำยกำรท่ี 5         249,500 รำยกำรท่ี 6              7,900 รำยกำรท่ี 6  95 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 12.22%

5.แผ่นโคโพลิเมอร์ (Copolymers)            60  แผ่น       264,000       264,000 รำยกำรท่ี 7           82,500

6.แผ่นนีโอพรีน (Neoprene sheet)            10  แผ่น           9,000          9,000 รำยกำรท่ี 3  100 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 11.09% วร.102/62

7.กระดำษลอกลำย (Thermo paper)            50  แผ่น         95,000        95,000 2.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คซ็อป จ ำกัด รำยกำรท่ี 4  99.45 คะแนน เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 17.78% ลว. 11 ม.ค. 62

รำยกำรท่ี 1           31,200 รำยกำรท่ี 3           243,600 รำยกำรท่ี 5  99.59 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 5.49%

รำยกำรท่ี 2           63,000 รำยกำรท่ี 4           148,000 รำยกำรท่ี 7  100 คะแนน  เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 13.16%

รำยกำรท่ี 3         247,000 รำยกำรท่ี 5           249,500

รำยกำรท่ี 4         146,000 รำยกำรท่ี 7             82,500

รำยกำรท่ี 5         247,000

รำยกำรท่ี 6             7,900

รำยกำรท่ี 7           84,500

รวมเป็นเงิน      927,325      927,325 รวมเป็นเงิน          825,700

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

 : เกณฑ์อ่ืน 

(40: 60)

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

3.อุปกรณ์ประคองกระดูกสันหลังระดับเอวและระดับหลังส่วนบน (Knight

 Taylor Brace)

2.อุปกรณ์ประคองกระดูกสันหลังระดับเอวและระดับหลังส่วนบน (Taylor

 Brace)

Suction Set Sterile No.6,8,10,12,14 พร้อมถุงมือส ำหรับตรวจโรค 

ขนำด S

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1.บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด 

(ผลิตภัณฑ์ B.M.I.)

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

 : เกณฑ์อ่ืน 

(40: 60)

คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 

8.86%

2.บริษัท ออตโต บ๊อก เซำท์ อีสต์ เอเชีย 

จ ำกัด
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

 ราคากลาง 

(บาท)

วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

4 1.ส ำลีชนิดก้อนปลอดเช้ือ ขนำด 0.35 กรัม (7 ก้อน/ซอง)     360,000  ซอง   @1.20   @1.20 1.บริษัท ไบโอคอททอน จ ำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.108/62

2.ส ำลีชนิดก้อนปลอดเช้ือ ขนำด 0.35 กรัม (5 ก้อน/ซอง)     192,000  ซอง   @0.95   @0.95 รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Lintech)   @1.24 รำยกำรท่ี 1   @1.20 รำยกำรท่ี 1  เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 11 ม.ค. 62

3.ส ำลีชนิดก้อนปลอดเช้ือ ขนำด 1.00 กรัม (7 ก้อน/ซอง)       21,600  ซอง   @3.40   @3.40  ลดเหลือ รำยกำรท่ี 3   @3.38 รำยกำรท่ี 3 เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.59%

 Lintech   @1.20

รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Lintech)   @1.19 รำยกำรท่ี 2 เสนอรำคำสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 25.26% ยกเลิก

รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ Lintech)   @3.38

รวมเป็นเงิน      666,240      666,240 รวมเป็นเงิน          505,008

5 1.ก๊อซพับส ำเร็จรูปปลอดเช้ือ ขนำด 4" x 4" 8 ช้ัน (10 ช้ิน/ซอง)       33,600  ซอง   @7.50   @7.50 1.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด   ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ บริษัท ไบโอคอททอน จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.109/62

2.ก๊อซพับส ำเร็จรูปปลอดเช้ือ ขนำด 2" x 2" 8 ช้ัน (5 ช้ิน/ซอง)       72,000  ซอง   @1.74   @1.74 2.บริษัท ไบโอคอททอน จ ำกัด รำยกำรท่ี 1   @7.50 รำยกำรท่ี 1 เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 11 ม.ค. 62

3.ก๊อซพับส ำเร็จรูปปลอดเช้ือ ขนำด 3" x 3" 8 ช้ัน (5 ช้ิน/ซอง)     184,000  ซอง   @2.60   @2.60 รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Lintech)  @7.98 รำยกำรท่ี 2   @1.68 รำยกำรท่ี 2 เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 3.45%

4.ก๊อซพับส ำเร็จรูปปลอดเช้ือ ขนำด 4" x 4" 8 ช้ัน (5 ช้ิน/ซอง)     312,000  ซอง   @3.75   @3.75 ลดเหลือ รำยกำรท่ี 3   @2.49 รำยกำรท่ี 3 เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 4.23%

 @7.50 รำยกำรท่ี 4   @3.80

รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Lintech)  @1.68

รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ Lintech)  @2.49

รำยกำรท่ี 4 (ผลิตภัณฑ์ Lintech)  @4.10

ลดเหลือ

 @3.80

รวมเป็นเงิน    2,025,680   2,025,680 รวมเป็นเงิน        2,016,720

6 1.Drape ปูผิวหนังก่อนผ่ำตัดชนิดมีตัวยำฆ่ำเช้ือ ขนำด 35 ซม. X 35 ซม.        2,200  แผ่น   @219.50   @219.50 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.112/62

2.Drape ปูผิวหนังก่อนผ่ำตัดชนิดมีตัวยำฆ่ำเช้ือ ขนำด 60 ซม. X 45 ซม.        2,640  แผ่น   @291.20   @291.20 รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ 3M IOBAN)   @241.82 รำยกำรท่ี 1   @235.40 รำยกำรท่ี 1 เสนอรำคำต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 7.24% ลว. 15 ม.ค. 62

 3M IOBAN  ลดเหลือ รำยกำรท่ี 2   @311.37 รำยกำรท่ี 2 เสนอรำคำต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 6.93%

  @235.40 แต่คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นรำคำท่ีเหมำะสม

รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ 3M IOBAN)   @321.00

 ลดเหลือ

  @311.37

รวมเป็นเงิน    1,251,668   1,251,668 รวมเป็นเงิน    1,339,896.80

7 1.ไม้ค้ ำยันรักแร้           840  คู่   @225   @225 1.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คซ็อป จ ำกัด 1.เอทีที ซัพพลำย คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด

2.ไม้เท้ำชนิด 1 ปุ่ม           100  อัน   @107   @107 รำยกำรท่ี 2-5   ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 1   @255 วร.117/62

3.ไม้เท้ำชนิด 3 ปุ่ม           200  อัน   @250   @250 2.เอทีที ซัพพลำย ลว. 22 ม.ค. 62

4.ไม้เท้ำชนิด 4 ปุ่ม            30  อัน   @250   @250 รำยกำรท่ี 1   @255 2.ที พี แอล เมดิเทค ซัพพลำย

5.เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขำ           700  ตัว   @330   @330 3.ที พี แอล เมดิเทค ซัพพลำย รำยกำรท่ี 6   @470 วร.118/62

6.เฝือกพยุงเอว        1,120  ตัว   @470   @470 รำยกำรท่ี 6   @470 ลว. 15 ม.ค. 62

รวมเป็นเงิน    1,014,600   1,014,600 รวมเป็นเงิน      715,400.00

8           250  ชุด   @3,700   @3700 1.บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกัด   @3,645 .บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกัด   @3,645 วร.107/62

 Cook Medical 

/ USA. 
(ผลิตภัณฑ์ Cook Medical / USA.)

ลว. 17 ม.ค. 62

รวมเป็นเงิน       925,000       925,000 รวมเป็นเงิน           911,250

รำยกำรท่ี 4 เสนอรำคำต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 1.33% แต่คณะ

กรรมกำรฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นรำคำท่ีเหมำะสม

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

ชุดสำยสวนให้อำหำรทำงหน้ำท้องแบบใส่ผ่ำนกล้อง Percutanesous 

Endoscopic Gastrostomy : PEG set

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 

1.49% และแถม PEG set เบอร์ 24 จ ำนวน 25 ชุด มูลค่ำ 91,125 

บำท

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

รำยกำรท่ี 1 เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ และแถมไม้ค ำยัน

รักแร้ขนำดละ 5 คู่ รวมท้ังหมด35 คู่ มูลค่ำ 7,875 บำท

รำยกำรท่ี 2 เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ และแถมเฝือกพยุงเอว

 จ ำนวน 130 ตัว มูลค่ำ 61,100 บำท

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เคร่ืองแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธ์ิ    1 ชุด        2,640,000             2,640,000          2,640,000 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992  จ ากัด          2,640,000 ค.76/62

(Fast Protein Liquid Chromatography) ลว. 9 ม.ค. 62

รวมเป็นเงิน      2,640,000           2,640,000 รวมเป็นเงิน         2,640,000

อุปกรณ์ส าหรับเครือข่าย    1  ระบบ      11,100,000           11,217,046 1.บริษัท คลิก เทเลคอม จ ากัด (ผลิตภัณฑ์ CISCO)         11,100,000 บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด         11,049,890 ค.119/62

        11,049,890 ลว. 24 ม.ค. 62

รวมเป็นเงิน     11,100,000          11,217,046 รวมเป็นเงิน       11,049,890

 13  จอ        2,990,000             2,990,000 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย          2,987,440 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย          2,987,440 ค.122/62

ลว. 24 ม.ค. 62

รวมเป็นเงิน      2,990,000           2,990,000 รวมเป็นเงิน         2,987,440

   2  ชุด          787,520               984,400             973,700 บริษัท ทรีท เมด จ ากัด             973,700 ค.120/62

ลว. 25 ม.ค. 62

รวมเป็นเงิน         787,520              984,400 รวมเป็นเงิน           973,700

   1  ตัว        1,100,000             1,100,000          1,100,000 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด          1,100,000 ค.136/62

ลว. 25 ม.ค. 62

รวมเป็นเงิน      1,100,000           1,100,000 รวมเป็นเงิน         1,100,000

   1  ระบบ        7,957,312             7,957,312 1.บริษัท โปร เอวี จ ากัด          7,930,000 บริษัท โปร เอวี จ ากัด          7,786,000 ค.138/62

 ลดเหลือ ลว. 25 ม.ค. 62

         7,786,000

รวมเป็นเงิน      7,957,312           7,957,312 รวมเป็นเงิน         7,786,000

 23  เคร่ือง        5,807,960             5,807,760 1.บริษัท โปร เอวี จ ากัด          5,780,000 บริษัท โปร เอวี จ ากัด          5,560,000 ค.139/62

 ลดเหลือ ลว.25 ม.ค. 62

         5,560,000

รวมเป็นเงิน      5,807,960           5,807,760 รวมเป็นเงิน         5,560,000

   1  ชุด        8,857,500             8,857,460 1.บริษัท ไอดินายด์ จ ากัด          8,855,000 บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูช่ันส์ จ ากัด          8,835,000 ค.142/62

2.บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูช่ันส์ จ ากัด          8,843,210 ลว. 25 ม.ค. 62

 ลดเหลือ

         8,835,000

3.บริษัท เคเอ็นเอส ซิสเตมส์ จ ากัด          8,860,000

รวมเป็นเงิน      8,857,500           8,857,460 รวมเป็นเงิน         8,835,000

   1  ระบบ        3,800,000             4,012,500 1.บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา          3,790,000 ค.143/62

         3,790,000 ลว. 25 ม.ค. 62

รวมเป็นเงิน      3,800,000           4,012,500 รวมเป็นเงิน         3,790,000

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.08%e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.45%

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    8  กุมภาพันธ์  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 2.15%

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 4.26%

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.25%

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.27%

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสูงกว่าวงเงินจัดซ้ือ 23.64% แต่

ต่ ากว่าราคากลาง

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ

ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์การเรียน

การสอนส าหรับห้องเรียนกลุ่มย่อย (ระบบ

โสตทัศนูปกรณ์และระบบส่ือสารห้อง Med 

527)

ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์การเรียน

การสอนส าหรับห้องเรียนกลุ่มย่อย (จอทีวี

สัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 65 น้ิว)

ครุภัณฑ์ประจ าศูนย์ฝึกทักษะและศูนย์สอบ

ช้ันคลีนิกของนักศึกษาแพทย์ (ชุดอุปกรณ์

ประชุมทางไกลส าหรับ Video Conference)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับรักษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีแอนด์อาร์  อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

6

7

8

9

1

2

3 จอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Signage)

หุ่น Advance CPR

เคร่ืองตรวจติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย4

5

1.บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด (ผลิตภัณฑ์ GE 

รุ่น AKTA pure25 M1)

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี (ผลิตภัณฑ์ Nutanix รุ่น NX-8035-G6)

1.บริษัท ทรีท เมด จ ากัด (ผลิตภัณฑ์ FLUKE รุ่น 

ProSim 8)

2.บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (ผลิตภัณฑ์ 

CISCO)

1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด (ผลิตภัณฑ์ 

Laerdal รุ่น Resusci Anne Simulator with Sim

 Pad)
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

   1  ระบบ          800,000               993,388 1.บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด             992,000 บริษัท โปร เอวี จ ากัด             875,000 ค.144/62

2.บริษัท โปร เอวี จ ากัด             880,000 ลว. 25 ม.ค. 62

 ลดเหลือ

            875,000

รวมเป็นเงิน         800,000              993,388 รวมเป็นเงิน           875,000

 37  ชุด          666,000               740,000 1.บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายด์ จ ากัด (@17,405.40)             644,000             403,300 ค.140/62

 (@18,000.-) 2.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คชช๊อป จ ากัด (@13,500.-)             499,500 ลว. 28 ม.ค. 62

4.บริษัท เจ.คลาส คอมเมอเซ่ียล จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

5.บริษัท เค.เอส.พี อีอคต้าเทค จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

6.บริษัท แม๊คเคนซ่ี เมดิคอล จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน         666,000              740,000 รวมเป็นเงิน           403,300

   5  เตียง        4,500,000             4,500,000          4,499,500          4,499,500  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.01% ค.152/62

ลว. 31 ม.ค. 62

 - มีคะแนนประเมินตามเกณฑ์ 92 คะแนน

รวมเป็นเงิน      4,500,000           4,500,000 รวมเป็นเงิน         4,499,500

   1  หลัง    900,000,000 1.บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน)       845,000,000 จ.15/62

    1.อาคารวิจัย 14 ช้ัน   607,567,211.49 ลว. 1 ก.พ. 62

    1.อาคารวิจัย 14 ช้ัน     607,567,211.49     2.อาคารท่ีจอดรถ 7 ช้ัน   226,956,007.02

    2.อาคารท่ีจอดรถ 7 ช้ัน     226,956,007.02     3.อาคารบ าบัดน้ าเสีย 2 ช้ัน     67,310,000.00

    3.อาคารบ าบัดน้ าเสีย 2 ช้ัน       67,310,000.00     4.ค่าใช้จ่ายพิเศษ     14,810,000.00

    4.ค่าใช้จ่ายพิเศษ       14,810,000.00 รวมเป็นเงิน   916,643,218.51

 ลดเหลือ

  845,000,000.00

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง

    1.อาคารวิจัย 14 ช้ัน   531,426,750.27

    2.อาคารท่ีจอดรถ 7 ช้ัน   201,563,864.06

    3.อาคารบ าบัดน้ าเสีย 2 ช้ัน     76,219,003.80

    4.ค่าใช้จ่ายพิเศษ      9,680,000.00

รวมเป็นเงิน   818,889,618.13

 ลดเหลือ

  818,880,000.00

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงม่ันการช่าง

    1.อาคารวิจัย 14 ช้ัน   511,240,976.14

    2.อาคารท่ีจอดรถ 7 ช้ัน   257,296,783.75

    3.อาคารบ าบัดน้ าเสีย 2 ช้ัน     65,538,729.09

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 : เกณฑ์อ่ืน

 (40: 60)

            403,300

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 39.45%

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสูงกว่าวงเงินจัดซ้ือ 9.37% แต่

ต่ ากว่าราคากลาง

ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกณ์การเรียน

การสอนส าหรับห้องบรรยาย 200 คน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสซีซีโปรเกรสช่ัน เมดิคอลอิควิป

เม้นต์

บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง

 - แถมเคร่ืองก าจัดเช้ือโรคเช้ือแบคทีเรียไวรัสและกล่ินในอากาศ รุ่น NV1050

 1 เคร่ีอง (มูลค่า 850,000บาท)

10

1.บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จ ากัด 

(ผลิตภัณฑ์ Borcad รุ่น AVE2 ประเทศเยอรมนี)

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสซีซีโปรเกรสช่ัน เมดิคอลอิค

วิปเม้นต์ (@10,900.-)

11 เตียงตรวจพร้อมขาข้ึนเตียง 2 ช้ัน

เตียงคลอดไฟฟ้า12

จ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการแพทย์

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้าง 9.01%13
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

    4.ค่าใช้จ่ายพิเศษ      4,850,000.00

รวมเป็นเงิน(ตามใบเสนอราคาของบริษัท)   838,928,299.00

รวมเป็นเงิน   900,000,000    916,643,218.51 รวมเป็นเงิน      845,000,000

   1  รายการ               692,270 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์             600,000 จ.14/62

   - หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม         512,000.00 ลว. 6 ก.พ. 62

   - หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม      532,600.00 รวม         512,000.00

รวม      532,600.00 Factor F=1.3073         157,337.60

Factor F=1.3073      163,667.98 รวมค่าก่อสร้าง         669,337.60

รวมค่าก่อสร้าง      696,267.98 คิดเพียง         669,000.00

คิดเพียง      696,270.00 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณ ซีวิล เอ็นจิเนีย

   - หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม         465,000.00

รวม         465,000.00

Factor F=1.3073         142,894.50

รวมค่าก่อสร้าง         607,894.50

คิดเพียง         600,000.00

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ห้วย การโยธา  ไม่ผ่านการพิจารณา

4.บริษัท อภิญญาวัสดุ จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน         696,270              692,270 รวมเป็นเงิน           600,000

   1  ชุด      17,500,000           17,500,000         17,475,000 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด         17,475,000  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้าง 0.14% ค.151/62

 - มีคะแนนประเมินตามเกณฑ์ 95 คะแนน ลว. 6 ก.พ. 62

รวมเป็นเงิน     17,500,000          17,500,000 รวมเป็นเงิน       17,475,000

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 : เกณฑ์อ่ืน

  (45 : 54)

 - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้าง 13.82%ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณ ซีวิล เอ็นจิเนีย

15 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) 

ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อการหมุน 1 

รอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

1.บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด (ผลิตภัณฑ์ 

Canon รุ่น Aquilion Lightning ประเทศ ญ่ีปุ่น)

จ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดานศูนย์อาหาร 

ช้ัน B  อาคารเฉลิมพระบารมี

14 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

13

 
(ต่อ)
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