
ที่ งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซื้อ/

จาง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

      1,539,950.00    1,539,950.00 บริษัท อี แอล เอม จํากัด (มหาชน)    1,534,700.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วร.179/63

 (Siemens/USA.)  - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 0.34% ลว. 27 เม.ย. 63

รวมเปนเงิน      1,539,950.00   1,539,950.00 รวมเปนเงิน   1,534,700.00

         864,000.00       864,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด       864,000.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วร.180/63

  @480.00  - เสนอราคาต่ําสุดเทากับวงเงินจัดซื้อ ลว. 30 เม.ย. 63

รวมเปนเงิน        864,000.00     864,000.00 รวมเปนเงิน     864,000.00

      1,102,100.00    1,102,100.00 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด    1,102,100.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วร.181/63

  @5510.50  - เสนอราคาต่ําสุดเทากับวงเงินจัดซื้อ ลว. 30 เม.ย. 63

รวมเปนเงิน      1,102,100.00   1,102,100.00 รวมเปนเงิน   1,102,100.00

         540,000.00       540,000.00 บริษัท เมดิทอป จํากัด       518,400.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วร.182/63

  @75.00  - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 4.00% ลว. 30 เม.ย. 63

 (Meditop) 

รวมเปนเงิน        540,000.00     540,000.00 รวมเปนเงิน     518,400.00

      1,904,600.00    1,904,600.00 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด    1,904,600.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วร.183/63

  @4,761.50  - เสนอราคาต่ําสุดเทากับวงเงินจัดซื้อ ลว. 7 พ.ค. 63

รวมเปนเงิน      1,904,600.00   1,904,600.00 รวมเปนเงิน   1,904,600.00

      2,311,200.00    2,311,200.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด    2,247,000.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วร.184/63

  @192.60  - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 2.78% ลว. 7 พ.ค. 63

 (Terumo / อินเดีย)

รวมเปนเงิน      2,311,200.00   2,311,200.00 รวมเปนเงิน   2,247,000.00

      1,238,400.00    1,238,400.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด    1,238,400.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วร.185/63

  @2.58  - เสนอราคาต่ําสุดเทากับวงเงินจัดซื้อ ลว. 15 พ.ค. 63

2.บริษัท นําวิวัฒนการชาง (1992) จํากัด  ไมผานการพิจารณา

รวมเปนเงิน      1,238,400.00   1,238,400.00 รวมเปนเงิน   1,238,400.00

 - ยินดีแถม ชุดน้ํายาตรวจ IgG จํานวน 4 กลอง (200 test) เปนเงิน 27,400 

บาท และชุดน้ํายาตรวจ C3c จํานวน 6 กลอง (300 test) เปนเงิน 24,800 บาท

           7  รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

หนวยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วันที่    8  มิถุนายน  2563

 จํานวน ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

1 น้ํายาตรวจ plasma protein e-bidding

 เกณฑ

ราคา

1.บริษัท อี แอล เอม จํากัด (มหาชน)

    (ผลิตภัณฑ Siemens / USA.)

      1,534,700.00

4 Blood Tubeing Line e-bidding

 เกณฑ

ราคา

5

 - ยินดีแถมจํานวน 48 ชุด เปนเงิน

   23,040.00 บาท (ราคาเฉลี่ยรวมสวนแถม  467.53 บาท/ชุด)

3 e-bidding

 เกณฑ

ราคา (Fresenius kabi / 

Germany) 

2 Hemodialyzer ชนิด reuse e-bidding

 เกณฑ

ราคา

1.บริษัท เมดิทอป จํากัด

    (ผลิตภัณฑ Asahi Kasei Medical) (@480.00)

         864,000.00

 (Asahi Kasei 

Medical) 

     1,800  ชุด

1.บริษัท เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

   (ผลิตภัณฑ JMS / สิงคโปร) (@191.00)

      2,292,000.00

7 ตัวทดสอบการนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา 

(Sterigape Steam integrator)

e-bidding

 เกณฑ

ราคา

6 Triple Blood Bag with CPDA1 450 

cc. (ชนิดมี Diversion Pouch)

e-bidding

 เกณฑ

ราคา

   12,000  ถุง

  480,000  ชิ้น

 - ยินดีแถมจํานวน 12 set เปนเงิน

   66,126.00 บาท (ราคาเฉลี่ยรวมสวนแถม 5,198.58 บาท/set)

1.บริษัท เมดิทอป จํากัด

    (ผลิตภัณฑ Meditop) (@72.00)

      1,102,100.00

         518,400.00     7,200  ชุด

       200  set 

ชุดอุปกรณสําหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ด

โลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาวนอย 

(Platetetpheresis)

       400  set 

1.บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

    (ผลิตภัณฑ Fresenius kabi / Germany) (@5,510.50)

ชุดเจาะเก็บสําหรับเปลี่ยนถายพลาสมา

จากผูปวย (Therapectic Plasma 

Exchange)

 (Fresenius kabi / 

Germany) 

1.บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

    (ผลิตภัณฑ Fresenius kabi / Germany) (@4,761.50)

      1,904,600.00

 - ยินดีแถมจํานวน 12 set เปนเงิน

   57,138.00 บาท (ราคาเฉลี่ยรวมสวนแถม 4,622.82 บาท/set)

e-bidding

 เกณฑ

ราคา

 - ยินดีแถมจํานวน 80 ถุง เปนเงิน

   14,980.00 บาท (ราคาเฉลี่ยรวมสวนแถม 186.01 บาท/ถุง)

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

  (ผลิตภัณฑ 3M) (@2.58)

      1,238,400.00

2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

   (ผลิตภัณฑ Terumo / เวียดนาม) (@187.25)

      2,247,000.00



2
ที่ งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซื้อ/

จาง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

 จํานวน ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

      1,232,640.00    1,232,640.00 1.หางหุนสวนจํากัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส  ไมผานการพิจารณา บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด    1,186,560.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วร.190/63

  @8.56 2.บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด  ไมผานการพิจารณา  - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 3.74% ลว. 22 พ.ค. 63

 (BD) 3.บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด  ไมผานการพิจารณา

4.บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ผลิตภัณฑ BD) (@8.24)       1,186,560.00

5.บริษัท พี.พี.เอ.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด  ไมผานการพิจารณา

6.บริษัท ไบโอโนวา จํากัด  ไมผานการพิจารณา

7.หางหุนสวนจํากัด เฟรส เทคแคร  ไมผานการพิจารณา

8.บรษัท อารดับเบิ้ลยู อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด  ไมผานการพิจารณา

รวมเปนเงิน      1,232,640.00   1,232,640.00 รวมเปนเงิน   1,186,560.00

         971,520.00       971,520.00 บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด       971,520.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด วร.192/63

  @10.12  - เสนอราคาต่ําสุดเทากับวงเงินจัดซื้อ ลว. 22 พ.ค. 63

 (B.M.I.) 

รวมเปนเงิน        971,520.00     971,520.00 รวมเปนเงิน     971,520.00

9

8 e-bidding

 เกณฑ

ราคา

1.บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด

  (ผลิตภัณฑ B.M.I.) (@10.12)

         971,520.00

      1,147,200.00

Threeway Connector พลาสติก

Latex Sugical Tube No.204 e-bidding

 เกณฑ

ราคา

  144,000  อัน

   96,000  ฟุต

2.หางหุนสวนจํากัดสินสิริเมดิเทค

   (ผลิตภัณฑ Dura) (@11.95)



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/

จาง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

     1 เครื่อง       200,000.00     2,500,000.00 บริษัททรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด    2,000,000.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ค.147/63

 - เสนอราคาต่ําสุดเทากับวงเงินจัดซื้อ ลว. 5 พ.ค. 63

รวมเปนเงิน     200,000.00    2,500,000.00 รวมเปนเงิน   2,000,000.00

 200 เครื่อง    3,585,600.00     3,585,600.00 บริษัท ยอดนภา จํากัด    3,585,600.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ช.13/63

 - เสนอราคาต่ําสุดเทากับวงเงินจัดเชา ลว. 20 พ.ค. 63

รวมเปนเงิน   3,585,600.00    3,585,600.00 รวมเปนเงิน   3,585,600.00

     1 รายการ    4,679,088.00     4,679,088.00 1.บริษัท บาเนีย จํากัด   3,341,610.00 บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด    3,177,900.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด จ.40/63

2.บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด   3,177,900.00  - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดจางและราคากลาง 32.08% ลว. 20 พ.ค. 63

3.บริษัท เซ็นเตอรพอยท อินดัสทรี จํากัด   3,999,000.00

4.บริษัท อีซีโอ ไทย จํากัด   4,420,984.27

5.บริษัท ดี-ทอปส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย จํากัด   3,850,000.00

6.บริษัท บีโอ เพาเวอรเทค จํากัด   3,799,998.00

7.บริษัท ชุมราษฎร วิศวกรรม จํากัด   4,500,000.00

8.หางหุนสวนจํากัด เอสไลนเพาเวอร   3,420,000.00

9.บริษัท เอ เอ็น ซี ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย)จํากัด   4,258,817.21

รวมเปนเงิน   4,679,088.00    4,679,088.00 รวมเปนเงิน   3,177,900.00

     1 รายการ       830,000.00       830,000.00 1.หางหุนสวนจํากัด ดับบลิว แอนด เอฟ เฟอรนิเจอร   1,150,000.00 หางหุนสวนจํากัด อรุณ ซีวิล เอ็นจิเนีย       730,000.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด จ.47/63

2.หางหุนสวนจํากัด ฐาปนา เฮาสซิ่ง ควอลิตี้     840,000.00  - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดจางและราคากลาง 12.04% ลว. 26 พ.ค. 63

3.หางหุนสวนจํากัด อรุณ ซีวิล เอ็นจิเนีย     730,000.00

รวมเปนเงิน     830,000.00      830,000.00 รวมเปนเงิน     730,000.00

     1 รายการ       726,000.00       729,526.00 1.บริษัท ทาวเวอร ดีไซน จํากัด     617,000.00 บริษัท ทาวเวอร ดีไซน จํากัด       617,000.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด จ.48/63

2.หางหุนสวนจํากัด หาดใหญประติมากรรม2012     645,000.00  - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดจาง 15.01% ลว. 2 มิ.ย. 63

รวมเปนเงิน     726,000.00      729,526.00 รวมเปนเงิน     617,000.00

     2 ตู    1,360,000.00     1,708,000.00 บริษัท กิบไทย จํากัด       960,000.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ค.150/63

 - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 29.41% ลว. 2 มิ.ย. 63

3.บริษัท ธเนศพัฒนา จํากัด  ไมผานการพิจารณา

รวมเปนเงิน   1,360,000.00    1,708,000.00 รวมเปนเงิน     960,000.00

     1 ชุด    1,498,000.00     1,526,890.00 บริษัท บางกอกอินเตอรคอน จํากัด    1,440,000.00  - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ค.153/63

 - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 3.87% ลว. 5 มิ.ย. 63

รวมเปนเงิน   1,498,000.00    1,526,890.00 รวมเปนเงิน   1,440,000.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

หนวยจัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วันที่   5  มิถุนายน  2563

 จํานวน ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

e-bidding 

เกณฑราคา

1.บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส จํากัด

   (ผลิตภัณฑ ARCTIK รุน BBR1400)

  2,000,000.00

  1,045,500.00

2.บริษัท กิบไทย จํากัด

   (ผลิตภัณฑ Haier รุน HXC-1369)

    960,000.00

1.บริษัททรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

   (ผลิตภัณฑ ROTEM/Germany รุน ROTEM sigma)

e-bidding 

เกณฑราคา

e-bidding 

เกณฑราคา

1.บริษัท ยอดนภา จํากัด

   (ผลิตภัณฑ Lenovo รุน V330AIO)

  3,585,600.00

e-bidding 

เกณฑราคา

e-bidding 

เกณฑราคา

e-bidding 

เกณฑราคา

e-bidding 

เกณฑราคา

2.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอรวิส จํากัด

   (ผลิตภัณฑ HITACHI  ประเทศญี่ปุน)

  1,494,790.00

เครื่องผลิตอากาศทางการแพทย 1.บริษัท บางกอกอินเตอรคอน จํากัด

   (ผลิตภัณฑ HITACHI  ประเทศญี่ปุน)

   (1,448,400.00 ลดเหลือ 1,440,000.00)

  1,440,000.00

เชาเครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องตรวจวิเคราะหหาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

จางกอสรางปรับปรุงหนวยจายผากลาง ชั้น B อาคารอายุรกรรม-

ศัลยกรรม

จางกอสรางติดตั้งตู MAIN DISTRIPUTION BOARD และอุปกรณ

ประกอบ

7

6 ตูเย็นเก็บโลหิต (Blood Bank Refrigerator)

4

5 จางทําและติดตั้งปายซื้ออาคารศรีเวชวัฒน

3

1

2
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