
 งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองเอกเรย์สวนหัวใจ 1 เคร่ือง      1,979,500.00       1,979,500.00 1.บริษัท ฟิลิปส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด        5,280,000.00 บริษัท ฟิลิปส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด       3,400,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.43/65
สองระนาบ ( แบบรวมอะไหล่)    เห็นสมควรจ้าง ลว.29 เม.ย.65

รวมเป็นเงิน     1,979,500.00     1,979,500.00 รวมเป็นเงิน     3,400,000.00
จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองเอกเรย์สวนหัวใจ 2 เคร่ือง      3,531,000.00       3,531,000.00 1.บริษัท ฟิลิปส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด        8,420,000.00 บริษัท ฟิลิปส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด       4,400,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.46/65
ระนาบเด่ียว (แบบรวมอะไหล่) (@1,765,500)    เห็นสมควรจ้าง ลว.29 เม.ย.65

รวมเป็นเงิน     3,531,000.00     3,531,000.00 รวมเป็นเงิน     4,400,000.00
3 จัดจ้างบ ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบน  าบริสุทธ์ิ ส าหรับ 5 งวด        344,000.00         344,000.00 1.บริษัท วอเทค จ ากัด           344,000.00 บริษัท วอเทค จ ากัด         344,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.49/65

หน่วยไตเทียม (@68,800)    เห็นสมควรจ้าง ลว.27 พ.ค. 65

รวมเป็นเงิน       344,000.00        344,000.00 รวมเป็นเงิน        344,000.00

4 บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 4 งวด        310,000.00         310,000.00 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง
1.บริษัท วินด์ซิลล์ จ ากัด           310,000.00 บริษัท วินด์ซิลล์ จ ากัด         310,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.50/65

ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื อทางอากาศ ชั น 5,6,7 (@77,500) เจาะจง    เห็นสมควรจ้าง ลว. 27 พ.ค.65
อาคารรัตนชีวรักษ์

รวมเป็นเงิน       310,000.00        310,000.00 รวมเป็นเงิน        310,000.00

5
จัดจ้างซ่อมเคร่ืองสูบน  าระบบ chiller อาคารรัตนชีว

รักษ์
1 งาน        310,567.50         310,567.50 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวรรณรัตน์จักรกล           310,567.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวรรณรัตน์จักรกล         310,567.50  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.51/65

   เห็นสมควรจ้าง ลว.6 มิ.ย.65

รวมเป็นเงิน       310,567.50        310,567.50 รวมเป็นเงิน        310,567.50

6 เช่าสัญญาณ Internet ความเร็ว 4 Gbps/2 Gbps 12 เดือน        659,976.00         659,976.00 1.บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ( มหาชน )           659,976.00 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ( มหาชน )         588,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ชร.1/65
ระยะเวลา 12 เดือน (@54,998.00)    เห็นสมควรเช่า ลว. 22 มิ.ย.65

 - บริษัทฯ ยินดีลดราคาเหลือ 588,000 บาท จากเดิม

   659,976 บาท

รวมเป็นเงิน       659,976.00        659,976.00 รวมเป็นเงิน        588,000.00

7 Guiding Catheter 1,200 เส้น      2,280,000.00       2,280,000.00 1.บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด        2,054,400.00 บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จ ากัด       2,220,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.177/65

(@1,900) (ผลิตภัณฑ์ Cordis)    ประกอบเกณฑ์อ่ืนเห็นสมควรซื อ ลว. 25 พ.ค.65

2.บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จ ากัด        2,220,000.00  - บริษัท ฯ ยินดีแถม Guiding Catheter จ านวน 200 ชิ น

(ผลิตภัณฑ์ Medtronic)

รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน     2,220,000.00

 วิธีคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน

งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  12 กรกฎาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

2 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



8 TR BAND 800 ชุด        428,000.00         428,000.00 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง
1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           428,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         428,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.178/65

(@535) เจาะจง    เห็นสมควรซื อ ลว.27 พ.ค.65

รวมเป็นเงิน        428,000.00

9 กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม 3 รายการ      3,672,240.00       3,672,240.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด        3,625,160.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด       3,625,160.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.183/65

1.กระบอกฉีดยา Disposable 10 cc. 1,000,000 ชุด      1,605,000.00 (ผลิตภัณฑ์ TERUMO)    เห็นสมควรซื อ ลว. 30 พ.ค.65

(@1.605) 1.กระบอกฉีดยา Disposable 10 cc. (@1.6371)        1,637,100.00

2.กระบอกฉีดยา Disposable 20 cc. 260,000 ชุด        890,240.00 2.กระบอกฉีดยา Disposable 20 cc. (@3.531)           918,060.00

(@3.424) 3.กระบอกฉีดยา Disposable 30 cc. (@10.70)        1,070,000.00

3.กระบอกฉีดยา Disposable 30 cc. 100,000 ชุด      1,177,000.00

(@11.77) 2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง จ ากัด        3,934,000.00

(ผลิตภัณฑ์ NIPRO)

1.กระบอกฉีดยา Disposable 10 cc. (@1.82)        1,820,000.00

2.กระบอกฉีดยา Disposable 20 cc. (@3.90)        1,014,000.00

3.กระบอกฉีดยา Disposable 30 cc. (@11.00)        1,100,000.00

รวมเป็นเงิน     3,672,240.00     3,672,240.00 รวมเป็นเงิน     3,625,160.00

10 Inoue balloon 2 รายการ        710,000.00         710,000.00 1.บริษัท เมดิทอป จ ากัด           710,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด         710,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.187/65

1.Inoue balloon  ชุดเล็ก 5 ชุด        305,000.00 (ผลิตภัณฑ์ Toray)    เห็นสมควรซื อ ลว.30 พ.ค.65

(@61,000)

2.Inoue balloon  ชุดใหญ่ 5 ชุด        405,000.00

(@81,000)

รวมเป็นเงิน       710,000.00        710,000.00 รวมเป็นเงิน        710,000.00

11 หัวสว่านเจาะกะโหลกศีรษะ 14/11 mm. สีขาว 100 ชิ น        580,000.00         580,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไนน์ ไพน์           570,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไนน์ ไพน์         570,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.190/65

(@5,800) (ผลิตภัณฑ์ Acra-Cut)    เห็นสมควรซื อ ลว.8 มิ.ย. 65

 - บริษัท ฯ ยินดีแถมจ านวน 3 ชิ น เม่ือซื อครบ 100 ชิ น

   เป็นเงิน 17,100 บาท

รวมเป็นเงิน       580,000.00        580,000.00 รวมเป็นเงิน        570,000.00

12 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วย 120 ชิ น    10,200,000.00     10,200,000.00 1. บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จ ากัด       10,200,000.00 บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จ ากัด     10,200,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.191/65

ขดลวดหุ้มกราฟต์ (BeGraft Peripheral stent (@85,000) (ผลิตภัณฑ์ Bently / Germany)    เห็นสมควรซื อ ลว.2 มิ.ย.65

Graft System)  - บริษัท ฯ ยินดีแถม เม่ือซื อครบ 100 ชิ น แถม 8 ชิ น

   มูลค่า 580,000 และซื อครบ  120 ชิ น แถม Distination

   Sheath6 Frหรือ7 Fr จ านวน 6 ชิ น มูลค่า 45,000 บาท

รวมเป็นเงิน   10,200,000.00    10,200,000.00 รวมเป็นเงิน    10,200,000.00

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



13 Pressure Transducer with Flush Device 7,000 ชุด      3,220,000.00       3,220,000.00 e-bidding 1.บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด        3,360,000.00 บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)       3,220,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.192/65

(@460) (ผลิตภัณฑ์ Edwards) (เสนอราคาครั งท่ี 1)  (@480) จ ากัด    เห็นสมควรซื อ ลว.7 มิ.ย.65

 (ผลิตภัณฑ์ Edwards) (เสนอราคาครั งท่ี 2)        3,220,000.00  - บริษัท ชดเชย 40 ชุด มูลค่า 18,400 บาท

 (@460)

รวมเป็นเงิน     3,220,000.00     3,220,000.00 รวมเป็นเงิน     3,220,000.00

14 แป้นปิดรอบล าไส้ และถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากล าไส้ 10 รายการ      2,582,445.00       2,582,445.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        2,582,445.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       2,582,445.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.193/65

ปลายเปิด (ผลิตภัณฑ์ ConvaTec)    เห็นสมควรซื อ ลว.7 มิ.ย.65

1.แป้นปิดรอบล าไส้ 30-35 มม. (@92.02) 900 ชิ น          82,818.00  - บริษัท ฯ ยินดีชดเชย

2.แป้นปิดรอบล าไส้ 36-44 มม. (@58.85) 900 ชิ น          52,965.00    1.แป้นปิดรอบล าไส้ 45-50 มม. จ านวน 50 ชิ น

3.แป้นปิดรอบล าไส้ 45-50 มม. (@58.85) 18,000 ชิ น      1,059,300.00    เป็นเงิน 2,942.50 บาท

4.แป้นปิดรอบล าไส้ 51-60 มม. (@58.85) 10,000 ชิ น        588,500.00    2.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากล าไส้ปลายเปิด 45-50 มม.

5.แป้นปิดรอบล าไส้ 61-70 มม. (@58.85) 2,000 ชิ น        117,700.00    จ านวน 50 ชิ น เป็นเงิน 1,337.50 บาท

6.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากล าไส้ปลายเปิด 30-35 มม. 700 ถุง          28,462.00

(@40.66)

7.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากล าไส้ปลายเปิด 36-44 มม. 600 ถุง          16,050.00

(@26.75)

8.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากล าไส้ปลายเปิด 45-50 มม. 13,000 ถุง        347,750.00

(@26.75)

9.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากล าไส้ปลายเปิด 51-60 มม. 9,000 ถุง        240,750.00

(@26.75)

10.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากล าไส้ปลายเปิด 61-70 มม. 1,800 ถุง          48,150.00

(@26.75)

รวมเป็นเงิน     2,582,445.00     2,582,445.00 รวมเป็นเงิน     2,582,445.00

15 กระดาษช าระ 2 รายการ      4,226,443.20       4,226,443.20 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธีชาโปรดักส์        4,428,184.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธีชาโปรดักส์       4,428,184.80  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.194/65

1.กระดาษช าระม้วนใหญ่ส าหรับห้องน  า 29,040 ม้วน      1,294,603.20 1.กระดาษช าระม้วนใหญ่ส าหรับห้องน  า    เห็นสมควรซื อ ลว.7 มิ.ย. 65

(@44.58) (ผลิตภัณฑ์ Kimberly - Clark Kimsoft JRT   - บริษัทยินดีแถมตามรายละเอียด ดังนี 

2.กระดาษช าระชนิดแผ่นใหญ่ ( เช็ดมือ ) 96,000 ห่อ      2,931,840.00 Compact 1 PLY 600M # 93717)   1.กระดาษช าระม้วนใหญ่ส าหรับห้องน  า จ านวน120 ม้วน

(@30.54) 2.กระดาษช าระชนิดแผ่นใหญ่ ( เช็ดมือ )   มูลค่า 5,564.40 บาท

(ผลิตภัณฑ์ Kimberly - Clark Scott Interfold   2.กระดาษช าระชนิดแผ่นใหญ่ (เช็ดมือ) จ านวน 360 ห่อ

250' S # 23754)   มูลค่า 11,556.00 บาท

  3.ทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ จ านวน 60 กระป๋อง

  มูลค่า 7,639.80 บาท

รวมเป็นเงิน     4,226,443.20     4,226,443.20 รวมเป็นเงิน     4,428,184.80

16 กระดาษนอนวูเวนห่อเคร่ืองมือแพทย์ 355 กล่อง        497,000.00         497,000.00 1. บริษัท เรียลเมด จ ากัด           497,000.00 บริษัท เรียลเมด จ ากัด         497,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.195/65

ขนาด 75*75 ซม. (@1,400)    เห็นสมควรซื อ ลว.17 มิ.ย.65

รวมเป็นเงิน       497,000.00        497,000.00 รวมเป็นเงิน        497,000.00

e-bidding

e-bidding

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



17 Suction Set Sterile 5 รายการ      1,462,800.00       1,462,800.00 1. บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  จ ากัด        1,462,800.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  จ ากัด       1,462,800.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.197/65

1.Suction set Sterile No.6 ถุงมือ No.S 9,000 ชุด          62,100.00 (ผลิตภัณฑ์ BMI)    เห็นสมควรซื อ ลว.8 มิ.ย.65

(@6.90)

2.Suction set Sterile No.8 ถุงมือ No.S 20,000 ชุด        138,000.00

(@6.90)

3.Suction set Sterile No.10 ถุงมือ No.S 7,000 ชุด          48,300.00

(@6.90)

4.Suction set Sterile No.12 ถุงมือ No.S 160,000 ชุด      1,104,000.00

(@6.90)

5.Suction set Sterile No.14 ถุงมือ No.S 16,000 ชุด        110,400.00

(@6.90)

รวมเป็นเงิน     1,462,800.00 รวมเป็นเงิน     1,462,800.00

18 หน้ากากอนามัยใช้ครั งเดียว ใช้ส าหรับทางการแพทย์ 2 รายการ      3,810,000.00       3,810,000.00 1. บริษัท บุนย์วานิช อินเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด        2,728,000.00 บริษัท บุนย์วานิช อินเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด       2,728,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.198/65

1.หน้ากากอนามัยใช้ครั งเดียว แบบผูก 20,000 ชิ น          30,000.00 (ผลิตภัณฑ์ MEDIMASK)    เห็นสมควรซื อ ลว.8 มิ.ย..65

(@1.50) 1.หน้ากากอนามัยใช้ครั งเดียว แบบผูก             28,000.00  - บริษัท ฯ ยินดีชดเชยหน้ากากอนามัยใช้ครั งเดียว

2.หน้ากากอนามัยใช้ครั งเดียว แบบสายคล้อง 2,700,000 ชิ น      3,780,000.00 (@1.40)     แบบสายคล้อง จ านวน 2,000 ชิ น มูลค่า 2,000 บาท

(@1.40) 2.หน้ากากอนามัยใช้ครั งเดียว แบบสายคล้อง        2,700,000.00

(@1.00)

รวมเป็นเงิน     3,810,000.00     3,810,000.00 รวมเป็นเงิน     2,728,000.00

19 ใบมีดท่ีใช้ในการผ่าตัดแผนกจักษุ Clear Cut 7  รายการ        826,080.00         826,080.00 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.199/65

 (ผลิตภัณฑ์ Alcon/USA.) 2.Crescent Knife           37,488.00    เห็นสมควรซื อ ลว.16 มิ.ย.65

1.Clear Cut SB Intrepid 2.2 mm. 24 กล่อง          32,352.00 1.Clear Cut SB Intrepid 2.2 mm. (@1,348.00)             32,352.00 5.V Lance Knife ใช้เจาะตาขาว           37,488.00    1. ซื อจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

(@1,348.00) 2.Crescent Knife (@1,562.00)             37,488.00           74,976.00    จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 74,976 บาท

2.Crescent Knife 24 กล่อง          37,488.00 3.Full Handle Knife 15 องศา (@1,134.00)             90,720.00 2.บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด    2. ซื อจากบริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด วร.200/65

(@1,562.00) 4.Clearcut Slit Knife 2.75 mm. (@1,348.00)           323,520.00 1.Clear Cut SB Intrepid 2.2 mm.           30,600.00    จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 697,200 บาท ลว.16 มิ.ย.65

3.Full Handle Knife 15 องศา 80 กล่อง          90,720.00 5.V Lance Knife ใช้เจาะตาขาว (@1,562.00)             37,488.00 3.Full Handle Knife 15 องศา           84,000.00  - บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด ยินดีแถม

(@1,134.00) 6.Clearcut Sideport 1.0 mm. (@1,134.00)           272,160.00 4.Clearcut Slit Knife 2.75 mm.         300,000.00    ใบมีด จ านวน 10 กล่อง ตามความต้องการของผู้ใช้

4.Clearcut Slit Knife 2.75 mm. 240 กล่อง        323,520.00 7.Clear Cut SB Intrepid 2.4 mm. (@1,348.00)             32,352.00 6.Clearcut Sideport 1.0 mm.         252,000.00

(@1,348.00) 7.Clear Cut SB Intrepid 2.4 mm.           30,600.00

5.V Lance Knife ใช้เจาะตาขาว 24 กล่อง          37,488.00 2.บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด         697,200.00

(@1,562.00) (ผลิตภัณฑ์ Mani/ญ่ีปุ่น)

6.Clearcut Sideport 1.0 mm. 240 กล่อง        272,160.00 1.Clear Cut SB Intrepid 2.2 mm.(@1,275.00)             30,600.00

(@1,134.00) 2.Crescent Knife(@1,460.00)  ไม่พิจารณา

7.Clear Cut SB Intrepid 2.4 mm. 24 กล่อง          32,352.00 3.Full Handle Knife 15 องศา (@1,050.00)             84,000.00

(@1,348.00) 4.Clearcut Slit Knife 2.75 mm.(@1,250.00)           300,000.00

5.V Lance Knife ใช้เจาะตาขาว(@1,460.00)  ไม่พิจารณา

6.Clearcut Sideport 1.0 mm.(@1,050.00)           252,000.00

7.Clear Cut SB Intrepid 2.4 mm.(@1,275.00)             30,600.00

รวมเป็นเงิน       826,080.00        826,080.00 รวมเป็นเงิน        772,176.00

e-bidding

e-bidding

วิธีคัดเลือก



21 ประกวดราคาซื อ Quadruple ส าหรับเตรียม 10,000 ถุง      3,584,400.00       3,584,400.00 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        3,525,600.00 บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด       3,492,500.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.201/65

Leukocyte Packed Red Cell (@358.44)  (@352.58)    เห็นสมควรซื อ ลว.17 มิ.ย.65

2. บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด        3,492,500.00

รวมเป็นเงิน     3,584,400.00     3,584,400.00  (@349.25) รวมเป็นเงิน     3,492,500.00

22 รายการอุปกรณ์รองรับของเหลวจากแผล 7 รายการ      1,373,388.00       1,373,388.00 1. บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        1,373,388.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)       1,373,388.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.202/65

1. Reservior Drain 100  cc (SU130-1305)(@351) 300 อัน        105,300.00 (ผลิตภัณฑ์ Cardinal Health )    เห็นสมควรซื อ ลว.16 มิ.ย.65

2. Reservior Drain 400  cc (SU130-1000)(@519) 1,200 อัน        623,328.00  - บริษัท ฯ ยินดีแถมสินค้าจ านวน 7 รายการ

3. Flat Dran 7 mm. Full (SU-130-1310)(@306) 60 เส้น          18,360.00    รวมเป็นเงิน 127,624.60 ดังนี 

4. Flat Dran 10 mm. Full (SU-130-1311)(@400) 720 เส้น        288,000.00     - รายการท่ี 1 ซื อ 20 แถม 1 รวมแถม 15 ชิ น

5. Round Drain 7 Fr. (SU130-1320)(@470) 40 เส้น          18,800.00    มูลค่า 5,265  บาท

6. Round Drain 10 Fr. (SU130-1321)(@470) 80 เส้น          37,600.00     - รายการท่ี 2 ซื อ 100 แถม 10 ชิ น รวมแถม 120 ชิ น

7. Round Drain 10 Fr. (SU130-1323)(@470) 600 เส้น        382,000.00    มูลค่า  62,332.80  บาท แถมเพ่ิม 20 ชิ น

   มูลค่า 10,388.80 บาท

   - รายการท่ี 3 ซื อ 20 แถม 1 ชิ น รวมแถม 3 ชิ น

   มูลค่า 918 บาท

   - รายการท่ี 4 ซื อ 20 แถม 1 ชิ น รวมแถม 36 ชิ น

   มูลค่า 14,400 บาทและแถมเพ่ิม20 ชิ นมูลค่า8,000 บาท

   - รายการท่ี 5 ซื อ 20 แถม 1 ชิ น รวมแถม 2 ชิ น

   มูลค่า 940 บาท

   - รายการท่ี 6 ซื อ 20 แถม 1 ชิ น รวมแถม 4 ชิ น

   มูลค่า 1,880 บาท

  - รายการท่ี 7 ซื อ 20 แถม 1 ชิ น รวมแถม 30 ชิ น

   มูลค่า 14,100 บาท และแถมเพ่ิม 20 ชิ น มูลค่า

   9,400 บาท

รวมเป็นเงิน     1,373,388.00     1,373,388.00 รวมเป็นเงิน       1,373,388.00

23 ชุดให้อาหารเหลวผู้ป่วยทางสาย 100,000 ชุด      1,000,000.00       1,000,000.00 1. บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด        1,100,000.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด       1,100,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.203/65

(@10.00) (ผลิตภัณฑ์ M.E.Meditek)  (@11.00)    เห็นสมควรซื อ ลว.17 มิ.ย.65

รวมเป็นเงิน     1,000,000.00     1,000,000.00 รวมเป็นเงิน     1,100,000.00

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

e-bidding

e-bidding



24 วัสดุการแพทย์ รายการ สายดูดเสมหะ 5 รายการ        724,200.00         724,200.00 1. บริษัท ซิตี  เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด           673,200.00 บริษัท ซิตี  เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด         673,200.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.204/65

suction Catheter sterile ชนิด 3 รู (ผลิตภัณฑ์ Citymed)    เห็นสมควรซื อ ลว.16 มิ.ย.65

1. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.8 20,000  เส้น          42,600.00 1. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.8             39,600.00  - บริษัท ฯ ยินดีชดเชย สายดูดเสมหะ Suction Catheter

ชนิด 3 รู (@2.13) ชนิด 3 รู  (@1.98)    Sterile no.12 ชนิดสามรู จ านวน 1,000 เส้น

2. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.10 20,000  เส้น          42,600.00 2. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.10             39,600.00    มูลค่า 1,980.00 บาท

ชนิด 3 รู (@2.13) ชนิด 3 รู  (@1.98)

3. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.12 200,000 เส้น        426,000.00 3. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.12           396,000.00

ชนิด 3 รู (@2.13) ชนิด 3 รู  (@1.98)

4. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.14 90,000 เส้น        191,700.00 4. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.14           178,200.00

ชนิด 3 รู (@2.13) ชนิด 3 รู  (@1.98)

5. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.16 10,000 เส้น          21,300.00 5. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.16             19,800.00

ชนิด 3 รู (@2.13) ชนิด 3 รู  (@1.98)

2.บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด           707,200.00

(ผลิตภัณฑ์ S&B)

1. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.8             41,600.00

ชนิด 3 รู  (@2.08)

2. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.10             41,600.00

ชนิด 3 รู  (@2.08)

3. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.12           416,000.00

ชนิด 3 รู  (@2.08)

4. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.14           187,200.00

ชนิด 3 รู  (@2.08)

5. สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile no.16             20,800.00

ชนิด 3 รู  (@2.08)

รวมเป็นเงิน       724,200.00        724,200.00 รวมเป็นเงิน        673,200.00

25 อะไหล่หุ่น SimMan 3G 1 รายการ        390,000.00         390,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด           390,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด         390,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.206/65

1.All in One Panel Operator PC (Patient 1 ชิ น        184,000.00    เห็นสมควรซื อ ลว.21 มิ.ย.65

Monitor)

2.Laptop Operator PC  (Patient Monitor) 1 ชิ น        175,000.00

3. 212-77450 Compact Wireless Router 1 ชิ น          31,000.00

รวมเป็นเงิน       390,000.00        390,000.00 รวมเป็นเงิน        390,000.00

26 วัสดุการแพทย์ รายการหน้ากากชนิดครอบจมูก 100 ชุด        363,600.00         363,600.00 1. บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จ ากัด           363,600.00 บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จ ากัด         363,600.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.208/65

(@3,636) (ผลิตภัณฑ์ FISHER & PAYKEL HEALTHCARE    เห็นสมควรซื อ ลว.17 มิ.ย.65

LIMITED รุ่น Eson 2 Nasal Mask)  

รวมเป็นเงิน       363,600.00        363,600.00 รวมเป็นเงิน        363,600.00

e-bidding

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



27 แผ่นติดหน้าอกส าหรับเคร่ืองกระตุกหัวใจผู้ใหญ่ 300 ชุด        450,000.00         450,000.00 1.บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด           450,000.00 1.บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด         450,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.209/65

(@1,500) (ผลิตภัณฑ์ Philips )    เห็นสมควรซื อ ลว.20 มิ.ย.65

รวมเป็นเงิน       450,000.00        450,000.00 รวมเป็นเงิน        450,000.00

28
แป้นปิดรอบล าไส้แบบน่ิมส าหรับปัสสาวะ 36-50 มม.(S) 2 รายการ      1,020,780.00       1,020,780.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           969,756.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         969,756.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.212/65

และถุงเก็บน  าปัสสาวะ ชนิดมีก๊อก 36-50 มม. 5,200 ชิ น (ผลิตภัณฑ์ Convatec)    เห็นสมควรซื อ ลว.21 มิ.ย.65

1. แป้นปิดรอบล าไส้ แบบน่ิมส าหรับปัสสาวะ (@128.40)        667,680.00 1. แป้นปิดรอบล าไส้ แบบน่ิมส าหรับปัสสาวะ           634,296.00  - บริษัท ฯ ยินดีชดเชยรายการท่ี 1 จ านวน 150 ชิ น

36-50 มม.(S) 36-50 มม.(S)  (@121.98)    มูลค่า 18,297 บาท

2.ถุงน  าเก็บปัสสาวะ ชนิดมีก๊อก 36-50 มม. 3,000 ถุง        353,100.00 2.ถุงน  าเก็บปัสสาวะ ชนิดมีก๊อก 36-50 มม.           335,460.00  - ชดเชยรายการท่ี 2 จ านวน 100 ชิ น มูลค่า 11,182 บาท

(@117.70)  (@111.82)

รวมเป็นเงิน     1,020,780.00     1,020,780.00 รวมเป็นเงิน        969,756.00

29 กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม 2 รายการ      2,250,000.00       2,250,000.00 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        2,247,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       2,247,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.213/65

1. กระบอกฉีดยา  Disposable 3 cc. 1,000,000 ชุด      1,070,000.00 (ผลิตภัณฑ์ TERUMO)    เห็นสมควรซื อ ลว.21 ก.ค. 65

(@1.07) 1. กระบอกฉีดยา  Disposable 3 cc.        1,070,000.00  - บริษัท ฯ ยินดีชดเชยรายการท่ี 1 จ านวน 10,000 ชุด

2. กระบอกฉีดยา  Disposable 5 cc. 1,000,000 ชุด      1,180,000.00  (@1.07)   มูลค่า 10,700 บาท

(@1.18) 2. กระบอกฉีดยา  Disposable 5 cc.        1,177,000.00  - ชดเชยรายการท่ี 2 จ านวน 10,000 ชุด

  มูลค่า 11,770 บาท

 (@1.177)   

รวมเป็นเงิน     2,250,000.00     2,250,000.00 รวมเป็นเงิน     2,247,000.00

30 ชุดวัดปริมาตรปัสสาวะ แบบระบบปิด 8,000 ชุด      1,592,000.00       1,592,000.00 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์        1,672,000.00 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอ-เท็ค       1,672,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.214/65

(@199.00) (ผลิตภัณฑ์ Pahsco)  (@209.00)  เมดิคอล ซิสเต็มส์    เห็นสมควรซื อ ลว.20 ก.ค.65

 - บริษัท ฯ ยินดีชดเชย 200 ชุด มูลค่า 41,800 บาท

รวมเป็นเงิน     1,592,000.00     1,592,000.00 รวมเป็นเงิน     1,672,000.00

31 ชุดสายสวน  3 รายการ      3,540,000.00       3,540,000.00 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        3,540,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       3,099,500.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.215/65

1.สายสวนน าเข้าหลอดเลือด (Introducer Sheath) 2,000 ชุด      1,400,000.00 (ผลิตภัณฑ์ TERUMO)    เห็นสมควรซื อ ลว.17 มิ.ย.65

(@700) 1.สายสวนน าเข้าหลอดเลือด (Introducer Sheath)        1,400,000.00       1,120,000.00  - ต่อรองแล้งบริษัท ฯ ยินดีลดราคา ดังนี 

2.Destination ยาว 45 cm. 100 ชิ น        535,000.00  (@700)  (@560)    1.รายการท่ี 1 ลดราคาเหลือ 560/ ชุด

(@5,350) 2.Destination ยาว 45 cm.           535,000.00         535,000.00    รวมเป็นเงิน 1,120,000 บาท

3.Slender Sheath 1,500 เส้น      1,605,000.00  (@5,350)  (@5,350)    2.รายการท่ี 3 ลดราคาเหลือ 963 บาท / ชุด

(@1,070) 3.Slender Sheath        1,605,000.00       1,444,500.00    รวมเป็นเงิน 1,444,500 บาท

 (@1,070)  (@963)  - บริษัท ฯ ยินดีแถมอุปกรณ์ ภายในงวดท่ี 1-6

   เป็นเงิน 239,680 บาท ตามรายละเอียดดังนี 

   1.Destination ยาว 45 cm. จ านวน 10 เส้น

   เป็นเงิน 53,500 บาท

   2.Slender Sheath จ านวน 60 เส้น เป็นเงิน

   57,780 บาท

   3.Radifo Guide Wire M 0.035*2.60Cm

   Anglle-N จ านวน 60 เส้น เป็นเงิน 96,300 บาท

   4.TR Band จ านวน 60 เส้น เป็นเงิน 32,100 บาท

รวมเป็นเงิน     3,540,000.00     3,540,000.00 รวมเป็นเงิน     3,099,500.00

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

e-bidding

e-bidding

e-bidding

e-bidding



32 เคร่ืองอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP แบบอัตโนมัติ  9 เคร่ือง        467,955.00         467,955.00 1.บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ( มหาชน )           467,955.00 บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ( มหาชน )         467,955.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.216/65

รุ่น TOP (@51,995) (ผลิตภัณฑ์ RESMED )    เห็นสมควรซื อ ลว.21 ก.ค.65

รวมเป็นเงิน       467,955.00        467,955.00 รวมเป็นเงิน        467,955.00

33 Semi - permanent Catheter  2 รายการ        867,342.00         867,342.00 1. บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จ ากัด           624,666.00 บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จ ากัด         624,666.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.217/65

1.Semipermanent Catheter 14.5 Fr. ขนาดเล็ก 70 ชุด (ผลิตภัณฑ์ COVIDIEN )    เห็นสมควรซื อ ลว.24 ก.ค.65

 19 cm. (@6,195.30) 1.Semipermanent Catheter 14.5 Fr. ขนาดเล็ก           312,333.00

2.Semipermanent Catheter 14.5 Fr. ขนาดกลาง  70 ชุด  19 cm.  (@4,461.90)

 23 cm. (@6,195.30) 2.Semipermanent Catheter 14.5 Fr.           312,333.00

ขนาดกลาง 23 cm.  (@4,461.90)

รวมเป็นเงิน       867,342.00        867,342.00 รวมเป็นเงิน        624,666.00

34 ประกวดราคาซื อข้าวสารหอมมะลิพิเศษ 560 กระสอบ        733,600.00         733,600.00 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญมี หาดใหญ่           728,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญมี หาดใหญ่         725,200.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.218/65

ขนาดไม่ต่ ากว่ากระสอบละ 48 กิโลกรัม (@1,310)    เห็นสมควรซื อ ลว.15 ก.ค.65

2. ลาภทวีการค้า           767,200.00  - บริษัท ฯ เสนอราคาต่ าสุด ต่ ากว่าวงเงินขอซื อ 0.76 %

   และห้าง ฯ มีหนังสือยินดีลดราคาเหลือ 725,200 บาท

รวมเป็นเงิน       733,600.00        733,600.00 รวมเป็นเงิน        725,200.00

35 Intravascular or Intracardiac ultrasound 300 ชุด      9,150,000.00       9,150,000.00 1. บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด        9,150,000.00 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย)       9,150,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.219/65

(Opticross HD Coranary Imaging Catheter (@30,500) จ ากัด    เห็นสมควรซื อ ลว.22 ก.ค.65

with PullBack Sled )  - บริษัท ฯ ยินดีแถม รายการ

    Intravascular or Intracardiac ultrasound

    (Opticross HD Coranary Imaging Catheter 

    with PullBack Sled ) ทุกการส่ังซื อ 20 ชุด

    แถม 1 ชุด

รวมเป็นเงิน     9,150,000.00     9,150,000.00 รวมเป็นเงิน     9,150,000.00

36 อะไหล่ซ่อมกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิด 4 รายการ        488,500.00         488,500.00 1. บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ ากัด           488,500.00 บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ ากัด         488,500.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.220/65

วิดีทัศน์ (ผลิตภัณฑ์ OLYMPUS)    เห็นสมควรซื อ ลว.24 ก.ค.65

1.ชุดส่องสายตรวจ 1 ชิ น        430,000.00

2.ชุดเช่ือมต่อสายสัญญาณ 1 ชิ น          36,000.00

3.แผงวงจรสัญญาณภาพ 1 ชิ น          15,000.00

4.ตัวป้องกันสายส่องตรวจ 1 ชิ น            7,500.00

รวมเป็นเงิน       488,500.00        488,500.00 รวมเป็นเงิน        488,500.00

37 ก๊อซพับส าเร็จรูปปลอดเชื อ ขนาด 4 นิ ว * 4 นิ ว 8 ชั น 70,000 ซอง        385,000.00         385,000.00 1. บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด           385,000.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด         385,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.221/65

( 5 ชิ น / ซอง ) (@5.50)    เห็นสมควรซื อ ลว.24 ก.ค.65

รวมเป็นเงิน       385,000.00        385,000.00 รวมเป็นเงิน        385,000.00
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38 ประกวดราคาซื อแผ่นโลหะดามกระดูกหักบริเวณ 2 รายการ      1,007,400.00       1,007,400.00 1. บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด        1,007,400.00 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด       1,007,400.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.223/65

ต้นแขนส่วนบน (@503,700)    เห็นสมควรซื อ ลว.27 ก.ค.65

รวมเป็นเงิน     1,007,400.00     1,007,400.00 รวมเป็นเงิน     1,007,400.00

39 สารยึดกระดูก 2 รายการ        830,000.00         830,000.00 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด           830,000.00 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         830,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.224/65

1.Biomet Bone Cement R (@1,700) 100 กล่อง        170,000.00 (ผลิตภัณฑ์ Zimmer Biomet)    เห็นสมควรซื อ ลว.30 ก.ค.65

2.สารยึดกระดูกผสมยาปฏิชีวนะ(Refobacin)(@3,300) 200 กล่อง        660,000.00  - บริษัท ฯ ยินดีแถมอุปกรณ์ภายในงวดแรก

   1.Biomet Bone Cement R จ านวน 10 กล่อง

   เป็นเงิน 17,000 บาท

   2.สารยึดกระดูกผสมยาปฏิชีวนะ (Refobacin)

   จ านวน 10 กล่อง เป็นเงิน 33,000 บาท

รวมเป็นเงิน       830,000.00        830,000.00 รวมเป็นเงิน        830,000.00

40 น  ายาตรวจ Troponin-T 7,200 Test      1,309,680.00       1,309,680.00 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        1,309,680.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       1,309,680.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.228/65

(@181.90) (ผลิตภัณฑ์ Roche)    เห็นสมควรซื อ ลว.30 ก.ค.66

 - บริษัท ฯ ยินดีแถมน  ายาตรวจ Troponin-T

   จ านวน 1,200 Test เป็นเงิน 218,280 บาท

รวมเป็นเงิน     1,309,680.00     1,309,680.00 รวมเป็นเงิน     1,309,680.00

วิธีเฉพาะ 
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

เคร่ืองนับเซลล์ของกระจกตา 1 เคร่ือง      1,520,000.00       1,520,000.00 1.บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด        1,510,000.00 บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด       1,500,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.137/65

(ผลิตภัณฑ์ Tomey Corporation รุ่น EM-4000)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.23 มิ.ย.65

 - บริษัท ฯ ยินดีแถมรายการดังน้ี

 1.Indirect ophthalmoscope จ านวน 1 เคร่ือง

    ราคา 150,000 บาท

  2. เลนส์ 20D จ านวน 1 ช้ิน ราคา 9,700 บาท

  3. เลนส์ 28D จ านวน 1 ช้ิน ราคา 9,700 บาท

  4. เลนส์ PRP165 จ านวน 1 ช้ิน ราคา 30,200 บาท

  5. เลนส์ Capsulotomy จ านวน 1 ช้ินราคา 20,800 บาท

  6. รับประกัน 3 ปี จากเดิม 2 ปี

รวมเป็นเงิน     1,520,000.00      1,520,000.00 รวมเป็นเงิน      1,500,000.00

เคร่ืองเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอล  2 เคร่ือง    50,000,000.00      50,000,000.00 1.บริษัท ฟิลิปส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด      44,980,000.00 บริษัท ฟิลิปส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด      44,980,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.138/65

(Fluoroscope) (@25,000,000) (ผลิตภัณฑ์ Philips รุ่น Azurion 7C20)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.4 ก.ค.65

 - บริษัท ฯ ยินดีแถม2 รายการ ดังน้ี

  1.Phillips Lumify จ านวน 1 ชุด มูลค่า 500,000 บาท

  2.ระบบจัดเก็บภาพ ISCV+VPN จ านวน 1 ชุด

  มูลค่า 2,000,000 บาท

รวมเป็นเงิน   50,000,000.00    50,000,000.00 รวมเป็นเงิน    44,980,000.00

3 ระบบห้องผ่าตัดความดันลบ (Negative 4 ห้อง    60,600,000.00      60,600,000.00 วิธีการ 1.บริษัท เกท์ทิงเก ( ไทยแลนด์ ) จ ากัด      60,600,000.00 บริษัท เกท์ทิงเก ( ไทยแลนด์ ) จ ากัด      60,600,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.139/65

Pressure Operating Room) ส าหรับ (@15,150,000) คัดเลือก    เห็นสมควรซ้ือ ลว.30 มิ.ย.65

ผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2018  - บริษัท ฯ ยินดีแถม 4 รายการ ดังน้ี

1. กล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดไร้สาย แบบ FULL HD

   1080P ส าหรับติดกลางโคมไฟผ่าตัดจ านวน 1 ชุด

   มูลค่า 800,000 บาท

   2. ขาหย่ังชนิดรองรับน่อง จ านวน 4 ชุด มูลค่า 360,000

   3. ขาหย่ังชนิดรองรับส่วนเท้า จ านวน 1 ชุด

   มูลค่า 350,000

    4. งานปรับปรุงพ้ืนท่ีและระบบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

   มูลค่า 1,500,000 บาท

  60,600,000.00    60,600,000.00    60,600,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน

งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  5 กรกฎาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

2 วิธีคัดเลือก



4 ประกวดราคาซ้ือระบบสารสนเทศเพ่ือการ 1 ระบบ      8,098,200.00       8,098,200.00 1.บริษัท เคจี อินเตอร์เฟซ จ ากัด        8,048,200.00 บริษัทเอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด       7,888,468.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ค.140/65

วิจัย (ผลิตภัณฑ์ Cisco)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.8 ก.ค. 65

2.บริษัทเจ็น คอนเน็คท์ จ ากัด        7,999,500.00  - บริษัทฯ ยินดีแถมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย Cisco

(ผลิตภัณฑ์ Cisco)    Catalyst 9100 Access Point ผลิตภัณฑ์ Cisco รุ่น

3.บริษัทเอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด        7,888,468.00    9105AX Series จ านวน 10 ชุด เป็นเงิน 165,850 บาท

(ผลิตภัณฑ์ Cisco)

รวมเป็นเงิน     8,098,200.00      8,098,200.00 รวมเป็นเงิน      7,888,468.00

5 จ้างปรับปรุงเดินเส้นท่อ ติดต้ังและเพ่ิม 1 งาน         499,272.70          499,272.70 1.บริษัท เอส พี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ากัด          499,272.70 บริษัท เอส พี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ากัด          499,272.70  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.52/65

หัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ห้องคลอด ช้ัน B    เห็นสมควรจ้าง ลว.11 มิ.ย.65

รวมเป็นเงิน       499,272.70        499,272.70 รวมเป็นเงิน        499,272.70

6 จ้างออกแบบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ 1 รายการ    45,000,000.00      45,000,000.00 1.กิจการร่วมค้า เอ.พี.พี.พลัส      45,000,000.00 กิจการร่วมค้า เอ.พี.พี.พลัส      45,000,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ จ.53/65

และรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า    เห็นสมควรจ้าง ลว.22 มิ.ย.66

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2.บริษัทดีไซน์ +ดีเวลลอป จ ากัด      45,000,000.00

รวมเป็นเงิน   45,000,000.00    45,000,000.00 รวมเป็นเงิน    45,000,000.00

7 จ้างออกแบบห้องคลอดและห้องผ่าตัด 1 รายการ      1,220,400.00       1,220,400.00 1.บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จ ากัด        1,220,400.00 บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จ ากัด       1,220,400.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จ.54/65

คลอด    เห็นสมควรจ้าง ลว.7 ก.ค.65

รวมเป็นเงิน     1,220,400.00      1,220,400.00 รวมเป็นเงิน      1,220,400.00

8 ประกวดราคาเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 200 เคร่ือง      4,824,000.00       4,824,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี        4,291,000.00 บริษัท ยอดนภา จ ากัด       4,140,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ช.7/6

(@670/ค/ด) (ผลิตภัณฑ์ Dell/Optiplex 3280 All-in-one)  (720/ค/ด)    เห็นสมควรเช่า ลว.16 มิ.ย.65

2.บริษัท เอมิ.โปร จ ากัด        4,392,000.00  - บริษัทฯ ยินดีลดราคาเหลือ 4,140,000 บาท

(ผลิตภัณฑ์ Asus/Expert Center E5202)  (610/ค/ด)    575/เครือง/เดือน

3.บริษัท ยอดนภา จ ากัด        4,198,800.00  - ยินดีส ารองจาก 10 ชุด เป็น 11 ชุด

(ผลิตภัณฑ์ Lenovo/V50a-22IMB AIO)  (579/ค/ด)

รวมเป็นเงิน     4,824,000.00      4,824,000.00 รวมเป็นเงิน      4,140,000.00

วิธีคัดเลือก

วิธีพิเศษ
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เฉพาะเจาะจง

e-bidding


