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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

      1,365,120.00       1,365,120.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด        1,360,800.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.228/62

  @9.48 2.บริษัท ไบโอโนว่ำ จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.32% ลว. 5 พ.ค. 62

รวมเป็นเงิน      1,365,120.00     1,365,120.00 รวมเป็นเงิน       1,360,800.00

      1,278,720.00       1,278,720.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 1.บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด        1,232,640.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด

  @8.88 2.บริษัท อินเตอร์ฟำร์มำแคร์ จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 3.60% วร.235/62

3.บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ลว. 30 พ.ค. 62

4.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ืง จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน      1,278,720.00     1,278,720.00 รวมเป็นเงิน       1,232,640.00

      1,474,032.00       1,474,032.00 1.บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด

  @350.96 รำยกำรที  1        1,474,032.00  - เสนอรำคำต  ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ

      1,754,800.00       1,754,800.00 รำยกำรที  5 (@278.20)      1,530,100.00 รำยกำรที  2        1,754,800.00

  @701.92 รำยกำรที  6 (@554.26)      2,217,040.00 รำยกำรที  3        1,707,934.00 รำยกำรที  1 - 4 วร.236/62

      1,707,934.00       1,707,934.00 รำยกำรที  4        8,762,444.00 ลว. 31 พ.ค. 62

  @371.29                      -   

      8,762,444.00       8,762,444.00 2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำยกำรที  5 - 6 วร.237/62

  @742.58 รำยกำรที  1 (@350.96)      1,474,032.00 รำยกำรที  5        1,530,100.00 ลว. 31 พ.ค. 62

      1,530,100.00       1,530,100.00 รำยกำรที  2 (@701.92)      1,754,800.00 รำยกำรที  6        2,217,040.00

  @278.20 รำยกำรที  3 (@371.29)      1,707,934.00

      2,217,040.00       2,217,040.00 รำยกำรที  4 (@742.58)      8,762,444.00

  @554.26

รำยกำรที  3 (@850.00)      3,910,000.00

รำยกำรที  4 (@1,200.00)    14,160,000.00

รำยกำรที  5 (@383.00)      2,106,500.00

รำยกำรที  6 (@746.00)      2,984,000.00

รวมเป็นเงิน    17,446,350.00    17,446,350.00 รวมเป็นเงิน     17,446,350.00

5.สำรทึบรังสี 370mg. ขนำด 50 ml.        5,500  ขวด

3 1.สำรทึบรังสี 300mg. ขนำด 50 ml.        4,200  ขวด

2.สำรทึบรังสี 300mg. ขนำด 100 ml.        2,500  ขวด

3.สำรทึบรังสี 350mg. ขนำด 50 ml.        4,600  ขวด

4.สำรทึบรังสี 350mg. ขนำด 100 ml.       11,800  ขวด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    6  กรกฎาคม  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

3.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Nipro) (@9.45)

     1,360,800.00

5.บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ BD) (@8.56)

       1,232,640.00

2 Threeway Connector พลำสติก     144,000 อัน e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1 เข็ม I.V.Catheter ขนำด 24 X 3/4 น้ิว - 1 น้ิว     144,000  อัน e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

3.บริษัท อินเตอร์ฟำร์มำแคร์ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Bracco ประเทศอิตำลี)

6.สำรทึบรังสี 370mg. ขนำด 100 ml.        4,000  ขวด

2.บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

(ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare AS ประเทศไอร์แลนด์)

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Ultravist ประเทศเกำหลีใต้)
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

       1,728  ซอง           68,411.52           68,411.52 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.238/62

  @39.59 รำยกำรที  1           134,974.08 รำยกำรที  1  - เสนอรำคำต  ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 97.30% ลว. 31 พ.ค. 62

       4,176  ซอง          111,708.00         111,708.00 รำยกำรที  1 (@78.11)        134,974.08 รำยกำรที  2           312,782.40 รำยกำรที  2  - เสนอรำคำต  ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 180%

  @26.75 รำยกำรที  2 (@74.90)        312,782.40 รำยกำรที  3           231,120.00 รำยกำรที  3  - เสนอรำคำต  ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 140%

       3,600  ซอง           96,300.00           96,300.00 รำยกำรที  3 (@64.20)        231,120.00 รำยกำรที  4            60,213.60 รำยกำรที  4  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.01%

  @26.75 รำยกำรที  4 (@83.63)          60,213.60 รำยกำรที  5           265,788.00 รำยกำรที  5  - เสนอรำคำต  ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.02%

          720  ซอง           60,220.80           60,220.80 รำยกำรที  5 (@73.83)        265,788.00 รำยกำรที  6           277,675.20 รำยกำรที  6  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 22.84%

  @83.64 รำยกำรที  6 (@87.65)        277,675.20 รำยกำรที  7           114,498.72 รำยกำรที  7  - เสนอรำคำต  ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 121.16%

       3,600  ซอง          265,716.00         265,716.00 รำยกำรที  7 (@113.59)        114,498.72 รำยกำรที  8            99,308.16 รำยกำรที  8  - เสนอรำคำต  ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 12.40%

  @73.81 รำยกำรที  8 (@98.52)          99,308.16

       3,168  ซอง          359,884.80         359,884.80  - เสนอรำคำรวมต  ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 35.74%

  @113.60

       1,008  ซอง           51,770.88           51,770.88

  @51.36

       1,008  ซอง           88,351.20           88,351.20

  @87.65

รวมเป็นเงิน      1,102,363.20     1,102,363.20 รวมเป็นเงิน       1,496,360.16

             2  รำยกำร บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ำกัด        1,194,120.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.240/62

 - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 6.38% ลว. 31 พ.ค. 62

รวมเป็นเงิน      1,275,468.00     1,275,468.00 รวมเป็นเงิน       1,194,120.00

         689,080.00         689,080.00 1.บริษัท เมดิทอป จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.241/62

  @6,890.80 2.บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด (ผลิตภัณฑ์ covidien) รำยกำรที  1           647,350.00  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 6.05% ลว. 5 มิ.ย. 62

         206,724.00         206,724.00 รำยกำรที  1 (@6,473.50)        647,350.00 รำยกำรที  2           194,205.00

  @6,890.80 รำยกำรที  2 (@6,473.50)        194,205.00

3.บริษัท วิลแฮล์ม ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน        895,804.00        895,804.00 รวมเป็นเงิน         841,555.00

       4,600  tube          903,302.00         903,302.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด           903,302.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.242/62

  @196.37  - เสนอรำคำต  ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ 6.05% ลว. 5 มิ.ย. 62

 - ยินดีแถมสินค้ำจ ำนวน 200 Tube มูลค่ำ 39,274 บำท

รวมเป็นเงิน        903,302.00        903,302.00 รวมเป็นเงิน         903,302.00

         816,000.00 1.บจก.ฟุกเทียน ครอพ  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ลำภทวีกำรค้ำ           876,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.246/62

  @1,360.00  - เสนอรำคำต  ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 7.35% ลว. 6 มิ.ย. 62

 - คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นรำคำที เหมำะสม

รวมเป็นเงิน        816,000.00        816,000.00                รวมเป็นเงิน                     -   

8 ข้ำวสำรหอมส ำหรับผู้ป่วยพิเศษ ขนำดไม่ต  ำกว่ำ 48

 กิโลกรัม

          600  กระสอบ e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

7 น้ ำยำเพำะเช้ือวัณโรคและ Mycobacteria e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ
 (BD / USA) 

5 แป้นปิดรอบล ำไส้แบบนิ มส ำหรับปัสสำวะและถุง

เก็บน้ ำปัสสำวะ ชนิดมีก๊อก ขนำด 36-50 มม.

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

2.Semipermanent Catheter 14.5 Fr ขนำด

กลำง 23 cm.

           30  ชุด

6 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Convatec)

 (covidien) 

3.ไหม Si.No.3/0 Non needle

4 1.ไหม Si.No.0 Non needle e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Ethicon (Mersilk))

4.ไหม Si.No.0 Round 1.2C 30-31 mm.

 Ethicon (Mersilk) 

7.ไหม Si.No.4/0 Round 1.2C 16-17 mm.

8.ไหม Si.No.3/0 Round 1.2C 20-22 mm.

5.ไหม Si.No.2/0 Round 1.2C 25-26 mm.

6.ไหม Si.No.3/0 Round 1.2C 16-17 mm.

2.ไหม Si.No.2/0 Non needle

 - รำยกำรดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เพื อบริกำรหน่วยงำน

ต่ำงๆ ในโรงพยำบำล ไม่สำมำรถตัดลดจ ำนวนลงหรือยกเลิกได้

      1,275,468.00       1,275,468.00

 Convatec 

     1,194,120.00

1.Semipermanent Catheter 14.5 Fr ขนำดเล็ก

 19 cm.

          100  ชุด

 Novatec (Thysilk) 

 Novatec (Thysilk) 

 Novatec (Thysilk) 

 Novatec (Thysilk) 

 Ethicon (Mersilk) 

 Ethicon (Mersilk) 

 Ethicon (Mersilk) 

       903,302.00

        816,000.00

2.ลำภทวีกำรค้ำ (ตรำมำบุญครอง)

(@1,470.00 ลดเหลือ @1,460.00)

       876,000.00

1.บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Becton Bickinson (BD)/USA.)

   (@196.37)
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

          54,000.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.247/62

  @0.45 รำยกำรที  1            54,000.00  - เสนอรำคำต  ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 12 มิ.ย. 62

         127,500.00 รำยกำรที  1 (@0.45)          54,000.00 รำยกำรที  2           127,500.00

  @0.51 รำยกำรที  2 (@0.51)        127,500.00 รำยกำรที  3           112,500.00

         112,500.00 รำยกำรที  3 (@0.46 ลดเหลือ @0.45)        112,500.00 รำยกำรที  4            13,500.00

  @0.45 รำยกำรที  4 (@0.46 ลดเหลือ @0.45)          13,500.00 รำยกำรที  5           360,000.00

          13,500.00 รำยกำรที  5 (@0.45)        360,000.00 รำยกำรที  6           550,800.00

  @0.45 รำยกำรที  6 (@0.51)        550,800.00

         360,000.00

  @0.45

         550,800.00

  @0.51 รำยกำรที  1 (@0.53)          63,600.00

รำยกำรที  2 (@0.53)        132,500.00

รำยกำรที  3 (@0.53)        132,500.00

รำยกำรที  4 (@0.53)          15,900.00

รำยกำรที  5 (@0.53)        424,000.00

รำยกำรที  6 (@0.53)        572,400.00

รวมเป็นเงิน      1,218,300.00     1,218,300.00 รวมเป็นเงิน       1,218,300.00

      1,386,000.00       1,386,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.248/62

  @462.00  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.43% ลว. 14 มิ.ย. 62

 - ยินดีแถมสินค้ำจ ำนวน 40 ชุด มูลค่ำ 18,400 บำท

รวมเป็นเงิน      1,386,000.00     1,386,000.00 รวมเป็นเงิน       1,380,000.00

1.Anti-HAV IgM           900  test       7,334,250.00       7,334,250.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด        7,334,250.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.249/62

2.Anti-HBV IgG        1,300  test  - เสนอรำคำต  ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 20 มิ.ย. 62

3.HBsAg       18,000  test 

4.Anti-HBs        8,000  test 

5.Anti-HBc(total Ab)        5,500  test 

6.Anti-Hbc IgM        1,000  test 

7.HBeAg        2,000  test 

8.Anti-Hbe        1,400  test 

9.HCV antibody       11,000  test 

10.T.pallidum antibody        2,200  test 

11.HIV Ag/Ag screening test       32,000  test 

11 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Abbott/USA.)

     7,334,250.00

10 Pressure Transducer with Flush Device        3,000  ชุด e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ ABLE) (@418.00)

       1,254,000.00

 (Nipro) 

2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Terumo)

9 1.เข็มฉีดยำ Disposable No. 26 X 1.2" e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด

  (ผลิตภัณฑ์ Nipro)

   12,000,000.00    120,000  อัน

2.เข็มฉีดยำ Disposable No. 20 X 1"     250,000  อัน

    250,000

5.เข็มฉีดยำ Disposable No. 23 X 1"     800,000  อัน         360,000.00

6.เข็มฉีดยำ Disposable No. 18 X 1 1.2"   1,080,000  อัน         550,800.00

          54,000.00

        127,500.00

3.เข็มฉีดยำ Disposable No. 21 X 1"         112,500.00

4.เข็มฉีดยำ Disposable No. 22 X 1"       30,000  อัน           13,500.00

 อัน

       1,380,000.00

 - ยินดีแถม HIV Ag/Ag screening test จ ำนวน 2,000 test 

 มูลค่ำ 126,000 บำท

2.บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)

   จ ำกัด  (ผลิตภัณฑ์ Edwards)

   (@482.00 ลดเหลือ @460.00)

       1,380,000.00

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)

จ ำกัด



4

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

12.Anti-CCP        1,300  test 

13.Anti-VCA IgG           500  test 

14.Anit-VCA IgM           500  test 

15.HBsAg Quantitative        3,000  test 

รวมเป็นเงิน      7,334,250.00     7,334,250.00 รวมเป็นเงิน       7,334,250.00

    480,000  ช้ิน       1,694,400.00       1,694,400.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด        1,080,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.253/62

  @3.53  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 36.26% ลว. 21 มิ.ย. 62

3.บริษัท เทคโนเมดิคอล จ ำกัด (มหำชน)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

4.บริษัท น ำวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน      1,694,400.00     1,694,400.00 รวมเป็นเงิน       1,080,000.00

      12,000  อัน          600,000.00         600,000.00 บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด           398,040.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.254/62

  @50.00  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 33.66% ลว. 26 มิ.ย. 62

รวมเป็นเงิน        600,000.00        600,000.00 รวมเป็นเงิน         398,040.00

14 วัสดุเครื องแต่งกำย              8  รำยกำร 1.บริษัท รัตนำแอ๊พแพเร็ล แคร์ จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ยกเลิก

รวมเป็นเงิน                    -                      -   รวมเป็นเงิน                     -   

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

 - มีควำมจ ำเป็นต้องทบทวนรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะใหม่

12 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

13 Bacteria Filter ผู้ใหญ่ e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ
 (Gibeck) 

1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอม ดี อี

   (ผลิตภัณฑ์ Intersurgical) (@36.00)

2.บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ covidien) (@33.17)

       398,040.00

       432,000.00

11
(ต่อ)

 (Abbott/USA.) 

ตัวทดสอบกำรนึ งฆ่ำเช้ือด้วยไอน้ ำ (Steam 

Integrator Indicator)  (3M)

1.บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ 3M) (@3.43)

2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Yipak) (@2.25)

     1,646,400.00

     1,080,000.00



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1.บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จ ำกัด   7,960,000.00 บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จ ำกัด    7,960,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด จ.40/61

2.บรัษัท สโตนเฮ้นจ์ จ ำกัด   7,390,000.00  - มีคะแนนคุณภำพรวมสูงสุด = 97.80 คะแนน ลว. 18 มิ.ย. 62

3.บริษัท แพลนน่ิง แอนด์ แม๊ปป้ืง จ ำกัด   7,960,000.00

4.บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด   7,960,000.00

5.บริษัท แอเรีย จ ำกัด   7,960,000.00

6.กิจกำรร่วมค้ำ พี เอส เอ็ม ซี - เอ็ม เจ อำร์   7,840,000.00

รวมเป็นเงิน        7,960,000.00    7,960,000.00 รวมเป็นเงิน    7,960,000.00

         3,262,680.00     3,262,680.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซีแอนด์อำร์ อินฟอร์เมช่ัน     3,231,900.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ช.11/62

  @1,590  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดเช่ำ 0.95% ลว. 27 มิ.ย. 62

รวมเป็นเงิน        3,262,680.00    3,262,680.00 รวมเป็นเงิน    3,231,900.00

      1 รำยกำร          1,446,340.00     1,446,340.00 1.บริษัทเอ เอ็น ซ๊ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง(ประเทศไทย)จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์     1,210,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด จ.42/62

2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.ยักกะพันธ์ กำรช่ำง  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดจ้ำงและรำคำกลำง 16.34% ลว. 8 ก.ค. 62

 - งำนปรับปรุงพ้ืนท่ี ช้ัน 5            554,240.00 3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์

 - งำนปรับปรุงพ้ืนท่ี ช้ัน 6            554,240.00  - งำนปรับปรุงพ้ืนท่ี ช้ัน 5      466,300.00

รวม          1,108,480.00  - งำนปรับปรุงพ้ืนท่ี ช้ัน 6      466,300.00

Factor F = 1.3048            337,864.70 รวม      932,600.00

รวมค่ำก่อสร้ำง          1,446,344.70 Factor F = 1.3048      284,256.48

คิดเพียง          1,446,340.00 รวมค่ำก่อสร้ำง   1,216,856.48

คิดเพียง   1,210,000.00

4.บริษัท เอส.เอส.ฟลอร์ไทล์แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

 - งำนปรับปรุงพ้ืนท่ี ช้ัน 5      468,360.00

 - งำนปรับปรุงพ้ืนท่ี ช้ัน 6      468,360.00

รวม      936,720.00

Factor F = 1.3048      285,512.26

รวมค่ำก่อสร้ำง   1,222,232.26

คิดเพียง   1,222,230.00

รวมเป็นเงิน        1,446,340.00    1,446,340.00 รวมเป็นเงิน    1,210,000.00

ประกำศ

เชิญชวน

ท่ัวไป

เกณฑ์

คุณภำพ

    7,960,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    6  กรกฎาคม  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

จ้ำงออกแบบอำคำรเอนกประสงค์ควำมสูง 

14 ช้ัน เป็นอำคำรส ำนักงำนร้ำนค้ำ ห้องพัก

 และท่ีจอดรถยนต์ในอำคำรไม่น้อยกว่ำ 

500 คัน

      1 รำยกำร          7,960,000.00

เคร่ือง

1

1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซีแอนด์อำร์ อินฟอร์เมช่ัน

   (ผลิตภัณฑ์ Dell รุ่น Optiplex 3060)

   (@1,582 ลดเหลือ @1,575)

  3,231,900.00

จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงพ้ืนหอผู้ป่วยสำมัญ หอ

ผู้ป่วยอุบัติเหตุช้ัน 5 และหอผู้ป่วย

ศัลยกรรมประสำทช้ัน 6

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

3

2 เช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับวินิจฉัยภำพ

เอกซเรย์

    57
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

ชุดส ำนักงำนห้องผึกทักษะ 23 ห้อง            850,000.00        937,250.00 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด        658,317.50  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ค.205/62

 1. เก้ำอ้ีส ำนักงำน   253  ตัว  - เสนอรำคำต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 29.12% ลว. 15 ก.ค. 62

 2. โต๊ะวำงอุปกรณ์     46  ตัว 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำยสีแก้วสกุล  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

3.เอสพีเจ คอมพิวเตอร์  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน          850,000.00      937,250.00 รวมเป็นเงิน       658,317.50

เก้ำอ้ีแถวพักคอย แบบ 3 ท่ีน่ัง   200  ชุด            672,000.00        672,000.00 1.บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิซ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ  - ไม่มีผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำ ยกเลิก

2.บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

3.บริษัท ยูโร เอเชีย เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ออฟฟิศ แชร์คอม

โพเน้นท์ จ ำกัด

 ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

4.บริษัท เค.พี.ที.กลอร่ี จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

5.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ณัฐริกำเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

6.ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เอส.เจ.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ มำเก็ตต้ิง  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

7.ร้ำนตรังสิริทรัพย์  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน          672,000.00      672,000.00 รวมเป็นเงิน                  -   

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

5

 - ยินดีแถม (โซฟำ 3 ท่ีน่ังรหัสP22/3จ ำนวน 1 ตัว , โซฟำ 1 ท่ี

น่ังรหัสP22/1จ ำนวน 2 ตัว , โต๊ะกลำงT-11จ ำนวน 1 ตัว)

1.บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Perfect)

     658,317.50e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

4
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