
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

          524,300.00       524,300.00 บริษัท เมดิกาแคร์ จ ากัด       524,300.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.98/63

  @524.30  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 15 ม.ค. 63

รวมเป็นเงิน          524,300.00      524,300.00 รวมเป็นเงิน      524,300.00

          411,000.00       411,000.00 1.บริษัท แบล๊ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด บริษัท ชัยกานต์ พลาสติก จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.99/63

  @34.25 รายการที  1  (@33.80)          405,600.00 รายการที  1       377,520.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 8.15% ลว. 15 ม.ค. 63

          308,250.00       308,250.00 รายการที  2  (@33.80)          304,200.00 รายการที  2       283,140.00

  @34.25 รายการที  3  (@33.80)          109,850.00 รายการที  3       102,245.00

          111,312.50       111,312.50

  @34.25 2.บริษัท ชัยกานต์ พลาสติก จ ากัด

รายการที  1  (@31.46)          377,520.00

รายการที  2  (@31.46)          283,140.00

รายการที  3  (@31.46)          102,245.00

รวมเป็นเงิน          830,562.50      830,562.50 รวมเป็นเงิน      762,905.00

          250,000.00       250,000.00 1.บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จ ากัด บริษัท ไทยเทปกาว อุตสาหกรรม จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.105/63

  @100.00 รายการที  1  (@89.50)          223,750.00 รายการที  1       223,750.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 10.50% ลว. 17 ม.ค. 63

          200,000.00       200,000.00 รายการที  2  (@89.50)          179,000.00 รายการที  2       179,000.00

  @100.00 รายการที  3  (@89.50)          223,750.00 รายการที  3       223,750.00

          250,000.00       250,000.00

  @100.00

รวมเป็นเงิน          700,000.00      700,000.00 รวมเป็นเงิน      626,500.00

          517,880.00       517,880.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.100/63

  @235.40 รายการที  1       562,606.00 รายการท่ี 1 ลว. 20 ม.ค. 63

          822,016.80       822,016.80 รายการที  2       903,935.99  - เสนอราคาต  าสุดสูงว่าวงเงินจัดซ้ือ 8.64%

  @311.37  - แถม 100 แผ่น (เฉลี ย 244.61 บาท/แผ่น)

 3M (IOBAN) รายการท่ี 2

 - เสนอราคาต  าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซ้ือ 11%

 - แถม 150 แผ่น (เฉลี ย 323.99 บาท/แผ่น)

รวมเป็นเงิน       1,339,896.80   1,339,896.80 รวมเป็นเงิน   1,466,541.99

รายการที  1 (ผลิตภัณฑ์ 3M IOBAN) (@255.73)

และแถม 100 แผ่น (เฉลี ย 244.61 บาท/แผ่น)

รายการที  2 (ผลิตภัณฑ์ 3M IOBAN) (@342.40)

และแถม 150 แผ่น (เฉลี ย 323.99 บาท/แผ่น)

         903,935.99

         562,606.00

4 1.Drape ปูผิวหนังก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยาฆ่าเช้ือ ขนาด 35 ซม. X 35 ซม.    2,200  แผ่น

 ม้วน

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา2.Drape ปูผิวหนังก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยาฆ่าเช้ือ ขนาด 60 ซม. X 45 ซม.    2,640  แผ่น

3.สติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด 8 X 10.5 ซม. แถบสีเขียว

 - แถมชุดกรองฯ จ านวน 20 ชุด

   (เฉลี ย 514.02 บาท/ชุด)

   1,000  test 

1.ถุงพลาสติกสีด า ขนาด 26 น้ิว X 26 น้ิว

2.ถุงพลาสติกสีด า ขนาด 27 น้ิว X 36 น้ิว    9,000  กก.

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    5  กุมภาพันธ์  2563

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1 ชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเกล็ดเลือด แบบ Blood Bank Site e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

         524,300.00

 (Fresenius Kabi/

เยอรมัน)

1.บริษัท เมดิกาแคร์ จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ Fresenius Kabi/เยอรมัน)

   (@524.30)

3 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

2   12,000  กก. e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

3.ถุงพลาสติกสีด า ขนาด 36 น้ิว X 45 น้ิว    3,250  กก.

1.สติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด 8 X 10.5 ซม. แถบสีชมพู

2.สติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด 8 X 10.5 ซม. แถบสีฟ้า

   2,500  ม้วน

 ม้วน   2,000

   2,500



2

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

        1,283,904.00     1,283,904.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธีชาโปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธีชาโปรดักส์  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.86/63

  @44.58 รายการที  1     1,283,904.00 รายการท่ี 1 ลว. 26 ม.ค. 63

        1,685,808.00     1,685,808.00 รายการที  2     1,685,808.00  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ

  @30.54  - แถม 120 ม้วน (เฉลี ย 44.50 บาท/ม้วน)

 (Kimberly-Clark) รายการท่ี 2

 - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ

 - แถม 250 ห่อ (เฉลี ย 30.41 บาท/ห่อ)

2.บริษัท หาดใหญ่ไพบูลย์วงศ์ จ ากัด

รวมเป็นเงิน       2,969,712.00   2,969,712.00 รวมเป็นเงิน   2,969,712.00

  28,800  ม้วน

  55,200  ห่อ

5 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

รายการที  2  (ผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark

Scott Inter fold 250'S) (@30.54)

และแถม 250 ห่อ (เฉลี ย 30.41 บาท/ห่อ)

       1,685,808.00

รายการที  1  (ผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark

KimSoft JRT 1 PLY 600M.) (@44.58)

และแถม 120 ม้วน (เฉลี ย 44.50 บาท/ม้วน)

       1,283,904.00

รายการที  1  (ผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark)

(@44.58)

รายการที  2  (ผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark)

(@31.43)

       1,283,904.00

       1,734,936.00

1.กระดาษช าระม้วนใหญ่ส าหรับห้องน้ า

2.กระดาษช าระชนิดแผ่นใหญ่ (เช็ดมือ)



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

     2 เคร่ือง       1,600,000.00      2,000,000.00       1,466,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ำกัด     1,466,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ค.39/63

ลว. 13 ม.ค. 63

รวมเป็นเงิน      1,600,000.00     2,000,000.00 รวมเป็นเงิน    1,466,000.00

1.ลู่ว่ิงออกก ำลังกำย (Treadmill)      5 ชุด       1,400,000.00      1,872,500.00 1.บริษัท ซี.ซี.ที. กรุ๊ป (1997) จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ บริษัท สปอร์ต โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด รายการท่ี 1 - 3 - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ค.37/63

2.เคร่ืองเดินวงรี (ELLIPTICAL)      7 ชุด       1,568,000.00      2,097,200.00 รำยกำรท่ี 1     1,177,000.00 รายการท่ี 1 - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 15.93% ลว. 17 ม.ค. 63

3.จักรยำนออกก ำลังกำย      1 รำยกำร       1,008,000.00      1,348,200.00 2.บริษัท สปอร์ต โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด รำยกำรท่ี 2     1,348,200.00 รายการท่ี 2 - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 14.02%

   3.1. จักรยำนออกก ำลังกำยชนิดน่ังป่ัน จ ำนวน 3 ชุด รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Intenza รุ่น 550 Te)       1,177,000.00 รำยกำรท่ี 3       834,600.00 รายการท่ี 3 - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 17.20%

   3.1. จักรยำนออกก ำลังกำยชนิดเอนป่ัน จ ำนวน 3 ชุด รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Intenza รุ่น 550 ETe)       1,348,200.00

4.ม้ำน่ังดัมเบล      1 รำยกำร          269,000.00        287,830.00 รายการท่ี 4 - 6 - ไม่มีผู้เสนอรำคำ ยกเลิก

5.เคร่ืองบริหำรกล้ำมเน้ือ      1 รำยกำร       1,198,120.00      1,229,070.00

6.บำร์เบลส ำเร็จ (Fixed barbell+Rack)      1 ชุด          136,000.00        139,100.00 รำยกำรท่ี 4  ไม่เสนอรำคำ

รำยกำรท่ี 5  ไม่เสนอรำคำ

รำยกำรท่ี 6  ไม่เสนอรำคำ

3.บริษัท สปอร์ตแฮธล่อน (ประเทศไทย) จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน      5,579,120.00     6,973,900.00 รวมเป็นเงิน    3,359,800.00

     1  ชุด          960,000.00      1,440,000.00 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด       734,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ค.40/63

 - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 23.54% ลว. 21 ม.ค. 63

รวมเป็นเงิน        960,000.00     1,440,000.00 รวมเป็นเงิน      734,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    5 กุมภาพันธ์  2563

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1 เคร่ืองล้ำงเคร่ืองมือ (เคร่ืองล้ำงเคร่ืองแก้วระบบอัตโนมัติ) e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

 : เกณฑ์อ่ืน

 (30 : 70)

1.บริษัท เมดิทอป จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Mieie Professional ประเทศ Germany)  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 8.37%

2 e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

รำยกำรท่ี 3

(ผลิตภัณฑ์ Intenza 3.1.รุ่น Ube และ 3.2. รุ่นRbe)

        834,600.00

2.บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Leica รุ่น DM2000LED)

        920,000.00

3 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนท์ e-bidding 

เกณฑ์รำคำ
1.บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Nikon รุ่น Eclipse Ci-E)

        734,000.00
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