
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

      1,368,000.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.259/62

  @1.71 รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Terumo) (@1.71)      1,368,000.00 รำยกำรท่ี 1        1,368,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 4 ก.ค. 62

         694,000.00 รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Terumo) (@3.47)        694,000.00 รำยกำรท่ี 2           694,000.00

  @3.47 รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ Terumo) (@11.77)      1,129,920.00 รำยกำรท่ี 3        1,129,920.00

      1,129,920.00

  @11.77 2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด

 (Terumo) รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Nipro) (@3.47)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ Nipro) (@10.50)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน      3,191,920.00     3,191,920.00 รวมเป็นเงิน       3,191,920.00

      2,347,800.00       2,347,800.00 บริษัท จีเค โปรดักส์ จ ำกัด        2,340,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.258/62

  @234.78  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.33% ลว. 5 ก.ค. 62

รวมเป็นเงิน      2,347,800.00     2,347,800.00 รวมเป็นเงิน       2,340,000.00

         551,050.00         551,050.00 บริษัท เมดิก้ำแคร์ จ ำกัด           551,050.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.260/62

  @5,510.50  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 12 ก.ค. 62

รวมเป็นเงิน        551,050.00        551,050.00 รวมเป็นเงิน         551,050.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    5  สิงหาคม  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1 1. กระบอกฉีดยำ Disposable 10 cc.     800,000  ชุด e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

      1,368,000.00

2. กระบอกฉีดยำ Disposable 20 cc.

3. กระบอกฉีดยำ Disposable 50 cc.

2 ชุดน้ ำยำตรวจ Rapid Influenza antigen by FIA       10,000 test e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ (Quidel corp / 

USA.) 

 - รายการท่ี 1 แถมจ ำนวน 5,000 ชุด มูลค่ำ 8,550 บำท

   รำคำเฉล่ียรวมของแถม @1.70

 - รายการท่ี 2 แถมจ ำนวน 5,000 ชุด มูลค่ำ 17,350 บำท

   รำคำเฉล่ียรวมของแถม @3.39

    200,000  ชุด

      96,000  ชุด

        694,000.00

      1,129,920.00

 ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

2.บริษัท จีเค โปรดักส์ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Quidel corp / USA.)

   (@236.38 ลดเหลือ @234)

 - แถมจ ำนวน 75 test มูลค่ำ 17,550 บำท

   รำคำเฉล่ียรวมของแถม @232.26

 (Fresenius kabi / 

Germany) 

1.บริษัท เมดิก้ำแคร์ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Fresenius kabi / Germany)

   (@5,510.50)

          551,050.00

     2,340,000.00

3.บริษัท นอร์ทวิน กรุ๊ป จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Boditech / Korea)

 ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท เอส อำร์ เมดิคอล ซัพพลำย จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Standard / Korea)

ชุดเจำะเก็บส ำหรับเปล่ียนถ่ำยพลำสมำจำกผู้ป่วย 

(Therapeutic Plasma Exchange)

          100  ชุด

 - แถมจ ำนวน 6 set มูลค่ำ 33,063 บำท

   รำคำเฉล่ียรวมของแถม @5,198.58

3



2

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1.บริษัท เมดิทอป จ ำกัด บริษัท เมดิทอป จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.260/62

รำยกำรท่ี 1        8,928,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 12 ก.ค. 62

      8,928,000.00       8,928,000.00 รำยกำรท่ี 2           540,000.00  - รายการท่ี 1 แถมจ ำนวน 2,500 test มูลค่ำ 62,000 บำท

  @24.80

         540,000.00         540,000.00

  @30.00

 (Sysmex /Japan) 

รวมเป็นเงิน      9,468,000.00     9,468,000.00 รวมเป็นเงิน       9,468,000.00

         196,880.00         196,880.00 1.บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.264/62

  @98.44 รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Protex) (@74.90)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 1           196,880.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 31 ก.ค. 62

         393,760.00         393,760.00 รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Protex) (@74.90)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 2           393,760.00

  @98.44 รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ Protex) (@74.90)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 3           295,320.00

         295,320.00         295,320.00

  @98.44 2.บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด

 (Covidien) รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Covidien) (@98.44)        196,880.00

รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Covidien) (@98.44)        393,760.00

รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ Covidien) (@98.44)        295,320.00

รวมเป็นเงิน        885,960.00        885,960.00 รวมเป็นเงิน         885,960.00

5 1. Endotracheal Tube พลำสติกมี Cuff Hi-Low

 7.0 mm.

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

       2,000  อัน

2. Endotracheal Tube พลำสติกมี Cuff Hi-Low

 7.5 mm.

3. Endotracheal Tube พลำสติกมี Cuff Hi-Low

 8.0 mm.

       3,000  อัน

       4,000  อัน

(1) ชุดน้ ำยำตรวจนับเม็ดเลือดและนับแยกชนิดเม็ด

เลือดขำว (CBC)

    360,000  test 

4 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

(2) ชุดน้ ำยำตรวจนับเม็ดเลือดแดงตัวอ่ำนชนิด 

Reticulocyte

      18,000  test 

 - แถมจ ำนวน 200 อัน มูลค่ำ 19,688 บำท

   (ขนำดข้ึนอยู่กับควำมต้องกำรของผู้ใช้)

ชุดน้ ำยำตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete 

blood count : CBC) รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Sysmex / Japan)

                 (@24.80)

     8,928,000.00

รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Sysmex / Japan)

                 (@30.00)

       540,000.00

 - แถม RIZAS control-External Quality Assessment 

   (EQA) จ ำนวน 1 โปรแกรมต่อปี



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด   63,000,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.206/62

 - มีคะแนนคุณภาพรวมสูงสุด = 92.00 คะแนน ลว. 11 ก.ค. 62

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.32%

รวมเป็นเงิน      63,204,100.00    63,204,100.00 รวมเป็นเงิน   63,000,000.00

      1 รายการ          1,892,000.00       1,892,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จ ากัด      1,838,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.45/62

  @157,666.66  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 2.85% ลว. 1 ส.ค. 62

(1) หอพักศรีตร้ัง 1,6,8

(2) หอพักดาหลา 1

(3) หอพักเวชคาม 1,2,3

(4) หอพักงามทักษิณ 1,2,3

(5) หอพักป่ินสงขลา 1,2

(6) หอพักดาราคาม 1,2

4.บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน        1,892,000.00     1,892,000.00 รวมเป็นเงิน     1,838,000.00

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์   150  เคร่ือง          2,729,700.00       2,729,700.00     3,240,000.00 ยกเลิก

  @505.50  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน        2,729,700.00     2,729,700.00 รวมเป็นเงิน                   -   

เคร่ืองออกก าลังกาย     19  รายการ          5,579,120.00       5,579,120.00 1.บริษัท เอเชีย เวลเนส พลัส จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา ยกเลิก

รวมเป็นเงิน        5,579,120.00     5,579,120.00 รวมเป็นเงิน                   -   

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

4  - มีผู้เสนอราคารายเดียว และไม่ผ่านการพิจารณา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    3  สิงหาคม  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

3 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

2.บริษัท พีซีซี ไพศาลสิน จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ TASAKI , FULL SOLAR)

3.บริษัท คูลชอป แอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ DAIKIN , SMA)

   63,000,000.00

 ไม่ผ่านการพิจารณา

 ไม่ผ่านการพิจารณา

1.บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ - , FULL SOLAR)

   (เสนอราคา 63,000,000.- ลดเหลือ 63,000,000.-)

2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารหอพักบุคลากร 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ระยะเวลา 12 เดือน ประกอบด้วย

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1.บริษัท เอมิ.โปร จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ ACER รุ่น veriton)  (@600.-)

    1,870,000.00

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 : เกณฑ์อ่ืน

 (60 : 40)

1

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิตต้ี คลีน

   (@155,833.33)

 - มีผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาสูงกว่าวงเงินจัดเช่า 

18.69%

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาคาร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ระบบปรับอากาศ

ประสิทธิภาพสูง และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ Sorlar rooftop)  - แถมเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังระบบ Inverter ขนาด 

12,000 บีทียู จ านวน 20 ชุด

1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จ ากัด

   (@153,166.66)

    1,838,000.00

    1,878,900.002.บริษัท ราชาโยค จ ากัด

   (@156,575.00)

      1 รายการ        63,204,100.00     63,204,100.00
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