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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

    319,999.20    319,999.20 บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.137/62

  @1,333.33 รำยกำรท่ี 1        264,960.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 17.20% ลว. 31 ม.ค. 62

    239,999.40    239,999.40 รำยกำรท่ี 1 (@1,104.00)        264,960.00 รำยกำรท่ี 2        198,720.00

  @1,333.33 รำยกำรท่ี 2 (@1,104.00)        198,720.00

 (WECK) 

รวมเป็นเงิน    559,998.60   559,998.60 รวมเป็นเงิน      463,680.00

        422,250        422,250 1.บจก.รัตนำเอ็พแพเร็ล แคร์ 1.บจก.รัตนำเอ็พแพเร็ล แคร์ รำยกำรท่ี 1 - 7  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด

  @84.45 รำยกำรท่ี 1 (@69.20)               346,000 รำยกำรท่ี 1        346,000.00 รำยกำรท่ี 1  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 18.06% วร.204/62

        689,950        689,950 รำยกำรท่ี 2 (@124.50)               622,500 รำยกำรท่ี 3         59,600.00 รำยกำรท่ี 3  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 12.35% ลว. 25 เม.ย. 62

  @137.99 รำยกำรท่ี 3 (@14.90)                59,600 รำยกำรท่ี 4        300,050.00 รำยกำรท่ี 4  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 8.36%

         68,000          68,000 รำยกำรท่ี 4 (@17.65)               300,050 รำยกำรท่ี 6     1,051,600.00 รำยกำรท่ี 6  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 13.09%

  @17.00 รำยกำรท่ี 5 (@25.35)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 7         93,000.00 รำยกำรท่ี 7  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 5.92%

        327,420        327,420 รำยกำรท่ี 6 (@47.80)            1,051,600

  @19.26 รำยกำรท่ี 7 (@31.00)                93,000 2.บจก.วี.เค.กำรทอ รำยกำรท่ี 2  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 12.31% วร.205/62

        535,000        535,000 รำยกำรท่ี 8 (@49.00)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 2        605,000.00 ลว. 25 เม.ย. 62

  @21.40 รำยกำรท่ี 5        587,500.00

     1,210,000      1,210,000 2.บจก.วี.เค.กำรทอ

  @55.00 รำยกำรท่ี 1 (@71.50)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 8  - ไม่มีผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำ ยกเลิก

         98,850          98,850 รำยกำรท่ี 2 (@121.00)               605,000

  @32.95 รำยกำรท่ี 3 (@12.00)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

         69,315          69,315 รำยกำรท่ี 4 (@16.00)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

  @46.21 รำยกำรท่ี 5 (@25.50 ลดเหลือ @23.50)               587,500

รำยกำรท่ี 6 (@48.75)            1,072,500

รำยกำรท่ี 7 (@24.00)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รำยกำรท่ี 8 (@46.00)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน     3,420,785     3,420,785 รวมเป็นเงิน    3,042,750.00

1.ตัวเย็บผิวหนังแบบธรรมดำไส้ 35 R

2.ตัวเย็บผิวหนังแบบกว้ำงไส้ 35 W

1 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ WECK ประเทศสหรัฐอเมริกำ)

2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ MANI ประเทศสเปน)

3.บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ ADVAN ประเทศจีน)

7.ผ้ำส่ีเหล่ียม เจำะกลำง ช้ันเดียว สีขำว ขนำด 24 น้ิว x 24

 น้ิว

8.ผ้ำส่ีเหล่ียม เจำะกลำง 2 ช้ัน สีเขียว ขนำด 24 น้ิว x 24 

น้ิว

3.ผ้ำส่ีเหล่ียม 2 ช้ัน สีขำว ขนำด 12 น้ิว x 12 น้ิว

        180

        240  กล่อง

 กล่อง

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

     3,000 ผืน

     4,000 ผืน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    3  มิถุนายน  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

2.ผ้ำส่ีเหล่ียม 2 ช้ัน สีขำว ขนำด 48 น้ิว x 48 น้ิว      5,000 ผืน

2 1.ผ้ำส่ีเหล่ียม 2 ช้ัน สีขำว ขนำด 36 น้ิว x 36 น้ิว      5,000 ผืน

4.ผ้ำส่ีเหล่ียม 2 ช้ัน สีขำว ขนำด 15 น้ิว x 15 น้ิว     17,000 ผืน

6.ผ้ำส่ีเหล่ียม 2 ช้ัน สีขำว ขนำด 30 น้ิว x 30 น้ิว     22,000 ผืน

     1,500 ผืน

ผืน

 ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

 ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รำยกำรท่ี 5  - เสนอรำคำต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 9.81%

แต่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำเป็นรำคำท่ีเหมำะสม

5.ผ้ำส่ีเหล่ียม 2 ช้ัน สีขำว ขนำด 20 น้ิว x 20 น้ิว     25,000



2

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

    111,972.00    111,972.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.206/62

  @13.33 รำยกำรท่ี 1        119,784.00  - เสนอรำคำรวมต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือแต่บริษัทยินดีแถม ลว. 26 เม.ย. 62

    691,286.40    691,286.40 รำยกำรท่ี 1 (@14.26)        119,784.00 รำยกำรท่ี 2        739,497.60 รำยกำรท่ี 1  - 432 ม้วน (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถม @13.56)

  @26.67 รำยกำรท่ี 2 (@28.53)        739,497.60 รำยกำรท่ี 3         68,472.00 รำยกำรท่ี 2  - 1,500 ม้วน (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถม @26.97)

     63,996.00      63,996.00 รำยกำรท่ี 3 (@57.06)          68,472.00 รำยกำรท่ี 4        115,516.80 รำยกำรท่ี 3  - 60 ม้วน (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถม @54.34)

  @53.33 รำยกำรท่ี 4 (@13.37)        115,516.80 รำยกำรท่ี 5        963,000.00 รำยกำรท่ี 4  - 432 ม้วน (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถม @12.73)

    108,000.00    108,000.00 รำยกำรท่ี 5 (@26.75)        963,000.00 รำยกำรท่ี 5  - 2,040 ม้วน (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถม @25.32)

  @12.50

    900,000.00    900,000.00

  @25.00

 (ผลิตภัณฑ์ 3M)

รวมเป็นเงิน     1,875,254     1,875,254 รวมเป็นเงิน    2,006,270.40

        139,104        139,104 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.211/62

  @96.60 รำยกำรท่ี 1        132,508.80  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ ลว. 3 พ.ค. 62

         35,952          35,952 รำยกำรท่ี 5 (@81.80)      1,513,300.00 รำยกำรท่ี 2         34,154.40

  @42.80 รำยกำรท่ี 6 (@40.00)        576,000.00 รำยกำรท่ี 3         52,965.00

         57,780          57,780 รำยกำรท่ี 7 (@81.00)        777,600.00 รำยกำรท่ี 4         22,470.00

  @64.20 รำยกำรท่ี 8 (@42.00)        327,600.00 รำยกำรท่ี 5     1,088,725.00

         22,470          22,470 รำยกำรท่ี 6        385,200.00

  @26.75 รำยกำรท่ี 7        564,960.00

     1,187,700      1,187,700 รำยกำรท่ี 8        208,650.00

  @64.20 รำยกำรท่ี 1 (@92.02)        132,508.80 รำยกำรท่ี 9         70,620.00

        385,200        385,200 รำยกำรท่ี 2 (@40.66)          34,154.40 รำยกำรท่ี 10         25,680.00

  @26.75 รำยกำรท่ี 3 (@58.85)          52,965.00

        616,320        616,320 รำยกำรท่ี 4 (@26.75)          22,470.00

  @64.20 รำยกำรท่ี 5 (@58.85)      1,088,725.00

        208,650        208,650 รำยกำรท่ี 6 (@26.75)        385,200.00

  @26.75 รำยกำรท่ี 7 (@58.85)        564,960.00

         77,040          77,040 รำยกำรท่ี 8 (@26.75)        208,650.00

  @64.20 รำยกำรท่ี 9 (@58.85)          70,620.00

         25,680          25,680 รำยกำรท่ี 10 (@26.75)          25,680.00

  @26.75

รวมเป็นเงิน     2,755,896     2,755,896 รวมเป็นเงิน    2,585,933.20

3 1.พลำสเตอร์ ชนิดกระดำษ ขนำด 1/2 น้ิว

2.พลำสเตอร์ ชนิดกระดำษ ขนำด 1 น้ิว

3.พลำสเตอร์ ชนิดกระดำษ ขนำด 2 น้ิว

5.พลำสเตอร์ ชนิดพลำสติกใสขนำด 1 น้ิว

     8,400  ม้วน e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ    25,920  ม้วน

     1,200

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ 3M)

 ถุง

 Convatec

(Sur-Fit Natura) 

2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Convatec (Sur-Fit Natura))

 ช้ิน

        840  ถุง2.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ำยฯ 30-35 มม.

7.แป้นปิดรอบล ำไส้ 51-60 มม.      9,600  ช้ิน

5.แป้นปิดรอบล ำไส้ 45-50 มม.     18,500  ช้ิน

6.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ำยฯ 45-50 มม.

 ม้วน

4 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

    14,400  ถุง

1.บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Coloplast (Alterna))

 ม้วน    36,000

4.พลำสเตอร์ ชนิดพลำสติกใสขนำด 1/2 น้ิว      8,640  ม้วน

3.แป้นปิดรอบล ำไส้ 36-44 มม.         900  ช้ิน

4.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ำยฯ 36-44 มม.         840  ถุง

1.แป้นปิดรอบล ำไส้ 30-35 มม.      1,440

8.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ำยฯ 51-60 มม.      7,800  ถุง

9.แป้นปิดรอบล ำไส้ 61-70 มม.

10.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ำยฯ 61-70 มม.

     1,200

        960

 ช้ิน
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

        663,000        663,000 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.218/62

  @6.63 รำยกำรท่ี 1            663,000 ลว. 3 พ.ค. 62

        256,800        256,800 รำยกำรท่ี 1 (@6.96 ลดเหลือ @6.63)            663,000

  @21.40 รำยกำรท่ี 2 (@21.40)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รำยกำรท่ี 2   - ไม่มีผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำ ยกเลิก

รวมเป็นเงิน        919,800       919,800 รวมเป็นเงิน          663,000

        927,000        927,000 1.บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด            927,000  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.210/62

  @10.30 ลว. 7 พ.ค. 62

 (M.E.Meditek) 

รวมเป็นเงิน        927,000       927,000 รวมเป็นเงิน          927,000

         55,040          55,040 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.212/62

  @0.86 รำยกำรท่ี 1             55,040 รำยกำรท่ี 1  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 7 พ.ค. 62

        720,000        720,000 รำยกำรท่ี 1 (@0.92)              58,880 รำยกำรท่ี 2            710,400 รำยกำรท่ี 2  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 1.33%

  @0.75 รำยกำรท่ี 2 (@0.92)            883,200

รำยกำรท่ี 1 (@0.86)              55,040

รำยกำรท่ี 2 (@0.74)            710,400

3.บริษัท บุนย์วำนิช อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Medimask) (@0.83)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Flite) (@0.69)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

4.บริษัท ไบโอคอททอน จ ำกัด

รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Pasture mask) (@0.69)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน         55,040         55,040 รวมเป็นเงิน          765,440

        961,074        961,074 1.บริษัท เอ็กโคเคม จ ำกัด บริษัท เอ็กโคเคม จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.213/62

  @1,067.86 รำยกำรท่ี 1 (@1,020.78)        918,702.00 รำยกำรท่ี 1        918,702.00 รำยกำรท่ี 1  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 4.41% ลว. 8 พ.ค. 62

        262,150        262,150 รำยกำรท่ี 2 (@492.20)        246,100.00 รำยกำรท่ี 2        246,100.00 รำยกำรท่ี 2  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 6.12%

  @524.30 รำยกำรท่ี 3 (@492.20)        738,300.00 รำยกำรท่ี 3        738,300.00 รำยกำรท่ี 3  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 8.00%

        802,500        802,500 รำยกำรท่ี 4 (@608.83)        949,774.80 รำยกำรท่ี 4        949,774.80 รำยกำรท่ี 4  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 5.17%

  @535.00 รำยกำรท่ี 5 (@396.97)        396,970.00 รำยกำรท่ี 5        396,970.00 รำยกำรท่ี 5  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 4.87%

8 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

2.หน้ำกำกอนำมัย ใช้คร้ังเดียวแบบสำยคล้อง

6 ชุดให้อำหำรเหลวผู้ป่วยทำงสำย e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ 3M)

 ช้ิน  960,000

    90,000  ชุด

2.น้ ำยำล้ำงสำรตกค้ำง ขนำด 20 ลิตร ผลิตภัณฑ์ ซำวร์ ชัวร์

3.น้ ำยำปรับสภำพน้ ำ ขนำด 20 ลิตร ผลิตภัณฑ์ เทอร์โป 

หกหกศูนย์แอล

 แกลลอน        900

        500  แกลลอน

     1,500  แกลลอน

รำยกำรท่ี 1  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ และแถม

จ ำนวน 1,000 อัน (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถม @6.56)

2.บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ M.E.Meditek)  (@10.30)

 - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ และแถมจ ำนวน

   1,200 ชุด (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถม @10.16)

1.หน้ำกำกอนำมัย ใช้คร้ังเดียวแบบผูก     64,000  ช้ิน

5 1.ECG Electrode ผู้ใหญ่   100,000  อัน e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ 3M)

2.ECG Electrode ผู้ใหญ่     12,000  อัน

           927,000

7

 (ผลิตภัณฑ์ 3M)

 (Orex 

Medimask) 2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Orex Medimask)

1.น้ ำยำซักผ้ำ ขนำด 20 ลิตร ผลิตภัณฑ์ ดีเทอร์เจน พลัส



4

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

     1,001,520      1,001,520 รำยกำรท่ี 6 (@491.12)          29,467.20 รำยกำรท่ี 6         29,467.20 รำยกำรท่ี 6  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 20.86%

  @642.00

        417,300        417,300

  @417.30

6.น้ ำยำฟอกผ้ำขำว ชนิดคลอลีน ผลิตภัณฑ์ ซี แอล พลัส          37,236          37,236

  @620.60

รวมเป็นเงิน     3,481,780     3,481,780                รวมเป็นเงิน    3,279,314.00

    30,000  test      3,000,000      3,000,000         3,000,000  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.223/62

  @100  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 10 พ.ค 62

 - แถมจ ำนวน 800 test (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถม @97.40)

รวมเป็นเงิน     3,000,000     3,000,000 รวมเป็นเงิน        3,000,000

        582,400        582,400 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.224/62

  @1.04 รำยกำรท่ี 1            599,200  - เสนอรำคำต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือแต่บริษัทยินดีแถม ลว. 10 พ.ค. 62

        491,400        491,400 รำยกำรท่ี 2            504,000 รำยกำรท่ี 1  - 5,000 ชุด (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถม @1.06)

  @1.17 รำยกำรท่ี 2  - 5,000 ชุด (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถม @1.18)

 - คณะกก.พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นรำคำท่ีเหมำะสม

รำยกำรท่ี 1 (@1.07)            599,200

รำยกำรท่ี 2 (@1.20)               504,000

3.บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด (ผลิตภัณฑ์ Yeso-med)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน     1,073,800     1,073,800 รวมเป็นเงิน        1,103,200

ชุดวัดปริมำตรปัสสำวะ แบบระบบปิด      6,000  ชุด      1,540,800      1,540,800         1,194,000  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.225/62

  @256.80  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 22.51% ลว. 17 พ.ค. 62

 (Terumo) 

รวมเป็นเงิน     1,540,800     1,540,800 รวมเป็นเงิน        1,194,000

1.ส ำลีทำงกำรแพทย์ชนิดม้วน 450 กรัม      1,671,024      1,671,024 1.บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ   - ไม่มีผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำ ยกเลิก

2.ส ำลีชนิดก้อน ขนำด 0.35 กรัม 2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

3.ส ำลีชนิดก้อน ขนำด 1.00 กรัม 3.บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน     1,671,024     1,671,024 รวมเป็นเงิน                  -   

     1,000  ชุด         535,000        535,000 1.บริษัท เมดิก้ำ จ ำกัด (@535)            535,000   - มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเพียงรำยเดียว ยกเลิก

รวมเป็นเงิน        535,000       535,000 รวมเป็นเงิน                  -   

8

ต่อ

4.น้ ำยำฟอกผ้ำสี ขนำด 20 ลิตร ผลิตภัณฑ์ อ๊อกซิ พลัส

5.น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม ขนำด 20 ลิตร ผลิตภัณฑ์ เอ็กโค ซอฟท์

     1,560  แกลลอน

     1,000  แกลลอน

ชุดน้ ำยำตรวจวัดปริมำณฮีโมโกลบินเอวันซี (CAPI 3 Hb 

A1c)

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Terumo)

2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Nipro)

1.กระบอกฉีดยำ Disposable 3 cc.

2.กระบอกฉีดยำ Disposable 5 cc.

  560,000

9 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท เมดิทอป จ ำกัด

  (ผลิตภัณฑ์ Sebia ประเทศฝร่ังเศส) (@100)

         3,000,000 บริษัท เมดิทอป จ ำกัด

 ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

  420,000

 ชุด

 ชุด

         60  แกลลอน

12 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

ชุดกรองเม็ดเลือดขำวออกจำกเกร็ดเลือดแบบ Blood Bank

 Site

13

10 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์

  (ผลิตภัณฑ์ Pahsco) (@199.00)

         1,194,000e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์11

2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Terumo)

 ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ



5

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

จ้ำงซักผ้ำผู้ป่วยสกปรกมำก สกปรกน้อย (ระยะเวลำ2ปี)   720,000  กิโลกรัม ยกเลิก

 ต่อปี

น้ ำยำไตเทียม (Hemodialysis Solution)            2  รำยกำร      1,144,800      1,144,800   - ไม่มีผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำ ยกเลิก

รวมเป็นเงิน     1,144,800     1,144,800 รวมเป็นเงิน                  -   

15 1.บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ HD-A , HD-B / ไทย)

 ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

2.บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Spring / ไทย)

 ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

 - มีควำมจ ำเป็นต้องทบทวนรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะใหม่e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

14



1

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

  -  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน        3,798,500  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.64/61

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.03% ลว. 29 ธ.ค 60

รวมเป็นเงิน          3,800,000   -  รวมเป็นเงิน        3,798,500

  -  บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด           999,500  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.65/61

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.05% ลว. 29 ธ.ค 60

รวมเป็นเงิน          1,000,000   -  รวมเป็นเงิน          999,500

      2 ขุด              900,000           894,680           749,000 หจก.ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี           642,000  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.57/62

  @450,000  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 28.67% ลว. 3 ธ.ค. 61

4. บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน            900,000           894,680 รวมเป็นเงิน          642,000

      1  รายการ          15,775,000   -  1.บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จ ากัด       15,775,000 บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จ ากัด       15,775,000  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.21/62

 - เสนอราคาเท่ากับวงเงินจัดจ้าง ลว. 7 ม.ค. 62

 - มีคะแนนประเมิน = 92.16 คะแนน ท าสัญญา

รวมเป็นเงิน        16,675,000   -  รวมเป็นเงิน      15,775,000    14,355,400.00

      1  รายการ              225,000           225,000 1.บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนด์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด           225,000 บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนด์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด           225,000  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.19/62

 - เสนอราคาเท่ากับวงเงินจัดจ้าง ลว. 30 ม.ค. 62

 - มีคะแนนประเมิน = 88.25 คะแนน

รวมเป็นเงิน            225,000           225,000 รวมเป็นเงิน          225,000

1.บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ CISCO)

          999,500

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน

   (ผลิตภัณฑ์ CISCO)

        1,100,000

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

(Access Point)

  100 ชุด           1,000,0002

        3,950,000

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน

   (ผลิตภัณฑ์ NUTANIX)

        3,798,500

         3,800,000 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1.บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็ม จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ Fortinet รุ่น Forti ADC) (@450,000)

2.บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ A10 รุ่น Thunder ADC) (@424,255)

          848,510

3.หจก.ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี

   (ผลิตภัณฑ์ Array Networks รุ่น APV 1600v5)

   (@321,000)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    4  มิถุนายน  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

          642,000

ระบบ VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure)

      1 ระบบ 1.บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ NUTANIX)

5 ประกาศ

เชิญชวน

ท่ัวไป

3 อุปกรณ์ Application Loadblance 

(เคร่ือง SERVER)

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

4 จ้างควบคุมงาน - โครงการก่อสร้างอาคาร

วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์

คัดเลือก

แบบจ ากัด

ข้อก าหนด

จ้างออกแบบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและ

สนามแบดมินต้น คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



2

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

ชุดตรวจรักษารอยโรค หู คอ จมูก       2  ชุด           1,265,600         1,582,000 บริษัท ซีเอสเอส เมดิคอล แอนด์ ดีไวซ์ จ ากัด         1,216,500  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.191/62

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 3.87% ลว. 15 พ.ค. 62

 - ยินดีแถมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังน้ี

1 LED Head Light (Chamfond) จ านวน 2 ชุด

2 Otoscope แบบกระเป๋าพกพา (Riester/เยอรมัน) 2 ชุด

3 EarSpeculum 10 ชุด

4 ไม้กดล้ิน 10 อัน

5 กระจกส่องคอ 10 อัน

6 ขวดพ่นยาพร้อมหัวพ่นแบบ Manual 4 ใบ

รวมเป็นเงิน          1,265,600        1,582,000 รวมเป็นเงิน        1,216,500

  260  ชุด          936,000.00           936,000 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด           574,483  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.189/62

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 38.62% ลว. 17 พ.ค. 62

รวมเป็นเงิน            936,000           936,000 รวมเป็นเงิน          574,483

          7,930,400         9,913,040         6,990,000 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด         6,990,000  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.201/62

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 11.85% ลว. 20 มิ.ย. 62

 - มีคะแนนประเมิน = 93.00 คะแนน

 ไม่ผ่านการพิจารณา  - ยินดีแถมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังน้ี

1 กล้องส่องตรวจโพรงจมูก 0°, 4 มม. , 18 cm 1 ตัว

2 กล้องส่องตรวจโพรงจมูก 30°, 4 มม. , 18 cm 1 ตัว

3 กล้องส่องตรวจโพรงจมูก 0°, 3 มม. , 14 cm 1 ตัว

4 กล้องส่องตรวจโพรงจมูก 0°, 2.7 มม. , 18 cm 1 ตัว

5 กล่องจัดเก็บและฆ่าเช้ือหัวกล้อง (camera) 2 อัน

6 กล่องจัดเก็บและฆ่าเช้ือเลนส์ 4 อัน

7 กล่องจัดเก็บและฆ่าเช้ือกล้องส่องตรวจแบบโค้งงอได้ 2 อัน

8 เคร่ืองบันทึกภาพ Full HD ย่ีห้อ Foreseeson 2 อัน

9 ช้ันวางอุปกรณ์ 2 อัน

10 รถส าหรับวางเคร่ืองมือ (รถดมยา) 2 อัน

11 ตู้เก็บกล้องแบบโค้งงอได้ (แบบควบคุมความช้ืน) 1 ชุด

รวมเป็นเงิน                    -                    -   รวมเป็นเงิน        6,990,000

      1 รายการ           1,268,160        1,268,160    1,484,771.37 บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จ ากัด     1,267,200.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.41/62

  @105,680  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้าง 0.07% ลว. 21 มิ.ย. 62

   1,267,200.00

รวมเป็นเงิน          1,268,160        1,268,160 รวมเป็นเงิน    1,267,200.00

1.บริษัท ซีเอสเอส เมดิคอล แอนด์ ดีไวซ์ จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ ATMOS)

        1,216,500e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 : เกณฑ์อ่ืน

 (30: 70)

1.บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ Perfact รุ่น CE/CAL)

          574,483e-bidding 

เกณฑ์ราคา
ชุดส านักงานห้องประชุม Med 527 และ 

Med 529 (เก้าอ้ีเลคเชอร์)

7

6

8

9

ชุดระบบรับและถ่ายทอดสัญญาณภาพ

พร้อมเคร่ืองก าเนิดแสง

1.บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ STORZ)

2.บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ OLYMPUS)

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 : เกณฑ์อ่ืน

 (30: 70)

      2 ชุด

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

จ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณคณะ

แพทยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรกฎการ์เด้นโฮม

   (@123,730.94)

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จ ากัด

   (@105,600.00)
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

  -   - ไม่มีผู้ยืนเสนอราคา ยกเลิก

ระบบเครือข่ายบ้านพักแพทย์       1  ระบบ       1,700,000.00    1,714,755.25  - ไม่มีผู้ยืนเสนอราคา ยกเลิก

      1  เคร่ือง       1,720,000.00        2,230,000 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาทับซับคอนแทร็ก  ไม่ผ่านการพิจารณา  - ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ยกเลิก

รถตู้       2  คัน       2,576,000.00        2,576,000  - ไม่มีผู้ยืนเสนอราคา ยกเลิก

 - มีข้อผิดพลาดในการก าหนดขอบเขตงาน (TOR) ยกเลิกe-bidding 

เกณฑ์ราคา

จ้างก่อสร้างติดต้ังราง PIPE TRENCH ของ

ไฟฟ้าแรงสูง 33 KV

14

13 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

12

11

เคร่ืองบริหารข้อไหล่ท างานแบบต่อเน่ือง

ระบบไฟฟ้า (CPM Shoulder)

10

เคร่ืองซักสลัดผ้าอัตโนมัติขนาด 350 ปอนด์

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

      1 เคร่ือง              400,000 สอบราคา
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