
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

         824,000.00        824,000.00 1.หจก. ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์  ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        813,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร. 216/64

  @8.24 2.บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.33% ลว. 4 มิ.ย. 64

3.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด (@8.13.-)       813,000.00

4.บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

5.ทอพพิเคิล เมด  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน         824,000.00       824,000.00 รวมเป็นเงิน       813,000.00

       3,600  แผ่น          789,660.00        789,660.00 1.บริษัท เวิลด์โก้ จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        724,176.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.217/64

  @219.35 2.บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด (@201.16) (COVIDIEN)       724,176.00  - เสนอราคาต  าสุดสูงกว่าวงเงินจัดจ้าง 8.29% ลว. 9 มิ.ย. 64

(COVEDIEN)

รวมเป็นเงิน         789,660.00       789,660.00 รวมเป็นเงิน       724,176.00

       1,000  sets          524,300.00        524,300.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        524,300.00  - มีผู้เสนอราคาและผ่านการคัดเลือกรายเดียว วร.129/64

  @524.30  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ลว. 10 มิ.ย. 64

 - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ

 - แถมชุดกรอง 20 ชุด มูลค่า 524,300.-

รวมเป็นเงิน         524,300.00       524,300.00 รวมเป็นเงิน       524,300.00

           16  รายการ        4,216,977.00      4,216,977.00 1.หจก. ดรัก เทสท์ด้ิง (ROCHE)     4,447,135.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด      4,216,977.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.220/64

 (ROCHE) 2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (ROCHE)     4,216,977.00  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 10 มิ.ย. 64

 - แถมน้ ายา Elecsys Cyclosporine E801 จ านวน

   1 กล่อง (300 test) รวมมูลค่า 174,945.-

รวมเป็นเงิน       4,216,977.00    4,216,977.00 รวมเป็นเงิน     4,216,977.00

       1,487,835.00      1,487,835.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      1,487,835.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.221/64

  @5,510.50  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 10 มิ.ย. 64

 - แถมชุดเจาะฯ 12 ชุด มูลค่า 66,126.-

รวมเป็นเงิน       1,487,835.00    1,487,835.00 รวมเป็นเงิน     1,487,835.00

         102,720.00        102,720.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (TERUMO) 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

  @8.56 รายการที  1 (@8.56)       102,720.00 รายการที  1        102,720.00 รายการท่ี 1-3 - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ วร.222/64

         342,400.00        342,400.00 รายการที  2 (@8.56)       342,400.00 รายการที  2        342,400.00 ลว. 15 มิ.ย. 64

  @8.56 รายการที  3 (@8.56)       513,600.00 รายการที  3        513,600.00

         513,600.00        513,600.00 รายการที  4 (@8.56)  ไม่ผ่านการพิจารณา

  @8.56

 (TERUMO) 
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3.เข็ม I.V.Catheter No.22 X 3/4" - 1"       60,000  อัน

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

 (Fresenius Kabi/

เยอรมัน)

ชุดน้ ายาตรวจวิเคราะห์ระดับยา ส าหรับห้องปฏิบัติการ

นิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา

 (Fresenius Kabi/

เยอรมัน)

Threeway Connector พลาสติก

ชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเกร็ดเลือดแบบ

Blood Bank Site

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี   15  กรกฎาคม  2564

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

2 Plate จ้ี Valley Lab ผู้ใหญ่
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1     100,000  อัน e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

ชุดเจาะเก็บส าหรับเปลี ยนถ่ายพลาสมาจากผู้ป่วย

(Therapeutic Plasma Exchang)

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

5           270  ชุด e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

3

2.เข็ม I.V.Catheter No.20 X 1  1/4" - 2"       40,000  อัน

1.เข็ม I.V.Catheter No.18 X 1  1/4"       12,000  อัน

1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด (Fresenius Kabi/เยอรมัน)

   (@524.30)

      524,300.00

1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด (Fresenius Kabi/เยอรมัน)

   (@5,510.50)

    1,487,835.00



2

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

         756,000.00        756,000.00 2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (NIPRO) 2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด

  @9.45 รายการที  1 (@9.45)  ไม่ผ่านการพิจารณา รายการที  4        756,000.00 รายการท่ี 4 - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ วร.223/64

 (NIPRO) รายการที  2 (@8.56)  ไม่ผ่านการพิจารณา ลว. 15 มิ.ย. 64

รายการที  3 (@8.56)  ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการที  4 (@9.45)       756,000.00

รวมเป็นเงิน       1,714,720.00    1,714,720.00 รวมเป็นเงิน       958,720.00

       1,366,925.00      1,366,925.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      1,366,925.00  - มีผู้เสนอราคาและผ่านการคัดเลือกรายเดียว วร.226/64

  @390.55  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ลว. 28 มิ.ย. 64

 - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ

 - แถมชุดกรองฯ 40 ชุด มูลค่า 15,622.-

รวมเป็นเงิน       1,366,925.00    1,366,925.00 รวมเป็นเงิน     1,366,925.00

      80,000  อัน

 (Fresenius Kabi/

เยอรมัน)

6 
(ต่อ)

    1,366,925.007        3,500  sets e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

ชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง

Blood Bank Site

1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด (Fresenius Kabi/เยอรมัน)

   (@390.55)

4.เข็ม I.V.Catheter No.24 X 3/4" - 1"



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ครุภัณฑ์ส ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ปลอดเช้ือทำงทันตก

รรม

     1 ชุด       872,600.00      872,600.00       869,000.00 บริษัท น ำวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) จ ำกัด       869,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ค.177/64

 - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.41% ลว. 2 ก.ค. 64

รวมเป็นเงิน      872,600.00     872,600.00 รวมเป็นเงิน      869,000.00

1 e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

1.บริษัท น ำวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) จ ำกัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี   15  กรกฎาคม  2564

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง


