
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือวัสดุการแพทย์ รายการ Latex Surgical Tube 80,000 ฟตุ          809,600.00         809,600.00 1.บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั           800,000.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั         800,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.196/64

No.204  @10.12    (ผลิตภัณฑ์ B.M.I) (@10.00)  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 1.19% ลว.30 เม.ย.64

รวมเปน็เงิน         809,600.00        809,600.00 รวมเปน็เงิน        800,000.00

ซ้ือชุดน้ ายาย้อม HER2 Dual ISH ด้วยหลักการ 150 Test        1,008,000.00       1,008,000.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั        1,008,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั       1,008,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.201/64

Dual in situ hybridization แบบอตัโนมัติ  @6,720    (ผลิตภัณฑ์ Roche) (@6,720)  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากบัวงเงินที จัดซ้ือ ลว.14 พ.ค.64

 - ยินดีแถม Matsunami Glass slide Platinum

   จ านวน 5 กล่อง/500 สไลด์ รวมมูลค่า 5,350 บาท

รวมเปน็เงิน       1,008,000.00     1,008,000.00 รวมเปน็เงิน      1,008,000.00

ซ้ือชุดน้ ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์ชนิดและ 8,500 Test        1,232,500.00       1,232,500.00 1.บริษัท เมดิทอป จ ากดั        1,232,500.00 บริษัท เมดิทอป จ ากดั       1,232,500.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.204/64

ปริมาณฮีโมโกลบิน  @145    (ผลิตภัณฑ์ Sebia/France) (@145)  - เสนอราคาต  าสุดต  าเท่ากบัวงเงินจัดซ้ือ ลว.21 พ.ค.64

 - ยินดีแถมน้ ายา จ านวน 2 packs (1,200 test)

   รวมมูลค่า 174,000 บาท

รวมเปน็เงิน       1,232,500.00     1,232,500.00 รวมเปน็เงิน      1,232,500.00

4 ชุดน้ ายาตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคด้วยวิธี 5 รายการ      25,535,680.00     25,535,680.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดรัก เทสท์ด้ิง      26,467,520.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั     25,535,680.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.207/64

Nucleic Acid Amplification Testing (NAT)    (ผลิตภัณฑ์ Roche)  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากบัวงเงินที จัดซ้ือ ลว.20 พ.ค.64

แบบ individual Testing และชุดน้ ายาส าหรับ  - ยินดีแถมชุดน้ ายาทดสอบคัดกรองโลหิต (NAT)

ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางการให้โลหิต 2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั      25,535,680.00    จ านวน 2 กล่อง กล่องละ 480 Test รวมมูลค่า

ด้วยวิธี Serlogy    (ผลิตภัณฑ์ Roche)    538,032 บาท

รวมเปน็เงิน     25,535,680.00    25,535,680.00 รวมเปน็เงิน    25,535,680.00

5 Triple Blood Bag with CPDA1 350 CC. 6,000 bags        1,149,180.00       1,149,180.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั        1,091,400.00 บริษัท เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั       1,080,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.208/64

 @191.53    (ผลิตภัณฑ์ Terumo) (@181.90)  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 6.02% ลว.21 พ.ค.64

 - ยินดีแถม Triple Blood Bag with CPDA1 350CC.

2.บริษัท เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั        1,080,000.00    จ านวน 48 bag รวมมูลค่า 8,640 บาท

   (ผลิตภัณฑ์ JMS) (@180.00)

รวมเปน็เงิน       1,149,180.00     1,149,180.00 รวมเปน็เงิน      1,080,000.00
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

งานบรหิารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

วันที่  7 มิถุนายน  2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง
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ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ือข้อเข่าเทียมแบบหมุนไม่ได้ (Fixed Bearing 100 ชุด        6,500,000.00       6,500,000.00 1.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากดั        6,500,000.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากดั       6,500,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.214/64

Knee Prosthesis) ชนิด crosslink    (ผลิตภัณฑ์ DePuy/lreland)  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากบัวงเงินที จัดซ้ือ ลว.31 พ.ค.64

polyethylene with antioxidant  - ยินดีแถม bone cement รุ่น Smatrset GHV

   Gentamicin 40G (Code 3095040) จ านวน

   10 กล่อง รวมมูลค่า 45,000 บาท

รวมเปน็เงิน       6,500,000.00     6,500,000.00 รวมเปน็เงิน      6,500,000.00

7 ซ้ือข้อเข่าเทียมแบบหมุนได้ (Mobile Bearing 20 ชุด        1,500,000.00       1,500,000.00 1.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากดั        1,500,000.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากดั       1,500,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.215/64

Knee Prosthesis) ชนิด crosslink    (ผลิตภัณฑ์ DePuy/USA.)  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากบัวงเงินที จัดซ้ือ ลว.31 พ.ค.64

polyethylene  with antioxidant  - ยินดีแถม bone cement รุ่น Smatrset GHV

   Gentamicin 40G (Code 3095040) จ านวน

   5 กล่อง รวมมูลค่า 22,500 บาท

รวมเปน็เงิน       1,500,000.00     1,500,000.00 รวมเปน็เงิน      1,500,000.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

e-bidding

 เกณฑ์

ราคาและ

เกณฑ์อื นๆ

e-bidding

 เกณฑ์

ราคาและ

เกณฑ์อื นๆ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรอื

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 1 ชุด          871,700.00         867,450.00 1.บริษัท เกง่คอมพวิเตอร์ แอนด์ ไอที จ ากดั           867,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มอร์เกท เซ็นเตอร์         863,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.94/64

ทางการแพทย์  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 1% ลว. 29 ม.ค. 64

 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มอร์เกท เซ็นเตอร์           863,000.00  - ยินดีแถมเครื องเสียงเคลื อนที ขนาด 12 นิ้ว

   พร้อมไมค์ลอยมือถือ จ านวน 2 ชุด

รวมเปน็เงิน         871,700.00        867,450.00 รวมเปน็เงิน        863,000.00

ซ้ือระบบประตูเข้าออกอตัโนมัติพร้อมกล้อง 1 ระบบ        3,316,100.00       3,314,858.00 1.บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค ทรินิต้ี จ ากดั  ไม่ผ่านการพจิารณา บริษัท วินเกทพฒันา จ ากดั       2,770,101.60  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.149/64

วงจรปิด  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 16.46% ลว.24 เม.ย.64

2.บริษัท วินเกทพฒันา จ ากดั        2,770,101.60

3.บริษัท บีบีเอม็ อนิเตอร์เน็ต จ ากดั        3,080,000.00

4.บริษัท เอชดี 1988 คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากดั  ไม่ผ่านการพจิารณา

รวมเปน็เงิน       3,316,100.00     3,314,858.00 รวมเปน็เงิน      2,770,101.60

เช่าเครื องคอมพวิเตอร์แบบพกพา 50 เครื อง        1,242,000.00       1,242,000.00 1.บริษัท ยอดนภา จ ากดั  ไม่ผ่านการพจิารณา  - ยกเลิกการประกวดราคาเนื องจากไม่มีผู้ผ่านการ ยกเลิก

   พจิารณาและขอจัดเช่าโดยวิธีคัดเลือกแทน

   

รวมเปน็เงิน       1,242,000.00     1,242,000.00 รวมเปน็เงิน                     -   

3 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

วันที่  7 มิถุนายน  2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

1 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

2 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา


