
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
Ashesive Non- Woven Tape 2 รายการ        398,040.00         398,040.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           398,040.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         398,040.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.21/65

(ผลิตภัณฑ์ BNS Medical)    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 20 ต.ค. 64
Ashesive Non- Woven Tape 1,680 ม้วน        269,640.00
ขนาด 10 cm*10 m (@160.50)

Ashesive Non- Woven Tape 480 ม้วน        128,400.00
ขนาด 15 cm*10 m (@267.50)

รวมเป็นเงิน       398,040.00        398,040.00 รวมเป็นเงิน        398,040.00 ปวันพัชร
Gamgi สอดไส้ปลอดเช้ือ 2 รายการ        304,800.00         276,000.00 1.บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด           304,800.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด         304,800.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.22/65

(ผลิตภัณฑ์ ไทยก๊อส)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 ต.ค. 64
Gamgi สอดไส้ปลอดเช้ือ 7,200 ซอง        136,800.00
ขนาด 11 น้ิว*12 น้ิว (@19.00)

Gamgi สอดไส้ปลอดเช้ือ 4,800 ซอง        168,000.00
ขนาด 11 น้ิว*24 น้ิว (@35.00)

รวมเป็นเงิน       304,800.00        276,000.00 รวมเป็นเงิน        304,800.00
3 กระดาษต่อเน่ือง 9 น้ิว * 11 น้ิว 2 รายการ        370,500.00         370,500.00 1.บริษัท อิทธิบาทเปเปอร์ 2545 จ ากัด           370,500.00 บริษัท อิทธิบาทเปเปอร์ 2545 จ ากัด         370,500.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.23/65

   เห็นสมควรซ้ือ ลว. 3 พ.ย. 64
กระดาษต่อเน่ือง 9 น้ิว * 11 น้ิว 650 กล่อง        266,500.00
ชนิดไม่มีบรรทัด (@410.00)

กระดาษต่อเน่ือง 9 น้ิว * 11 น้ิว 200 กล่อง        104,000.00
ชนิดไม่มีบรรทัด 1 copy (@520.00)

รวมเป็นเงิน       370,500.00        370,500.00 รวมเป็นเงิน        370,500.00

4 ซ้ือชุดน้ ายาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในส่ิงส่งตรวจ 43 รายการ    72,290,300.00     72,290,300.00 1.บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด       53,999,690.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด     53,999,690.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก วร.24/65

(ผลิตภัณฑ์ Abbott)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 28 ต.ค. 64
 - บริษัทเสนอราคาต่ าสุด ต่ ากว่าราคาท่ีขอจัดซ้ือ 25.30%

2.บริษัท พีทูพี เฮลธ์แคร์          58,694,360.00
(ผลิตภัณฑ์ Ortho clinical Diagnostics)

3.บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง          60,717,360.00
(ผลิตภัณฑ์ Beckman Coulter)

รวมเป็นเงิน   72,290,300.00    72,290,300.00 รวมเป็นเงิน    53,999,690.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  15 ธันวาคม  2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

2 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

e-bidding



5 วัสดุการแพทย์ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา 4 รายการ        445,000.00         445,000.00 1.บริษัท บริลเล่ียน รับเบอร์ จ ากัด          445,000.00 บริษัท บริลเล่ียน รับเบอร์ จ ากัด         445,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.25/65

แพทย์ท าหัตการ ปี 4-6    เห็นสมควรซ้ือ ลว.29 ต.ค. 64

1.ผิวหนังก้อนเน้ือใหญ่/เล็ก ส าหรับหุ่นแขนฝึกเย็บ 600 ช้ิน        120,000.00

แผล/ก้อนเน้ือ/หนอง (@200.00)

2.ผิวหนังหนองใหญ่/เล็ก  ส าหรับหุ่นแขนฝึกเย็บ 700 ช้ิน        140,000.00

แผล/ก้อนเน้ือ/หนอง (@200.00)

3.แผ่นผิวหนัง ส าหรับหุ่นฝึกใส่สายระบายทรวงอก 500 ช้ิน        140,000.00

(@280.00)

4.แผ่นผิวหนังฝึกเย็บแผล 150 ช้ิน          45,000.00

(@300.00)

รวมเป็นเงิน       445,000.00        445,000.00 รวมเป็นเงิน        445,000.00

6 จุกยาง ขนาด 28 มม. 120,000 ตัว        313,440.00         313,440.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาลาเมดิคอล           313,440.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาลาเมดิคอล         313,440.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.26/65

(@2..612)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.28 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       313,440.00        313,440.00 รวมเป็นเงิน        313,440.00

7 Hemodialyzer 2 รายการ      2,166,480.00      2,166,480.00 1.บริษัท เมดิทอป จ ากัด        2,166,480.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด      2,166,480.00  - คณะกรรมการฯ พิจารณราเห็นว่าท้ัง 2 รายการ วร.27/65

Hemodialyzer ชนิด reuse 4,200 ชุด      2,016,000.00 Hemodialyzer ชนิด reuse    เป็นราคาท่ีเหมาะสม ลว.29 ต.ค. 64

(@480.00) (ผลิตภัณฑ์ AsahiKASEI Rexeed -18A  - บริษัทยินดีชดเชย Hemodialyzer ชนิด reuse

Hemodialyzer ชนิด single use 396 ชุด        150,480.00 Rexbrane)    120 ชุด มูลค่า 57,600.00 บาท

(@380.00) Hemodialyzer ชนิด single use    Hemodialyzer ชนิด single use จ านวน 24 ชุด

(ผลิตภัณฑ์ DORA H series B -14H   มูลค่า 9,120.00 บาท

High Flux)

รวมเป็นเงิน     2,166,480.00      2,166,480.00 รวมเป็นเงิน      2,166,480.00

8 ผ้าซันฟอไรซ์ สีขาว หน้ากว้าง 45 น้ิว 8,300 หลา        498,000.00         498,000.00 1.บริษัท ภูษา สไตส์ จ ากัด          498,000.00 บริษัท ภูษา สไตส์ จ ากัด         498,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.28/65

พิมพ์ช่ือ "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์" ปี พ.ศ. (@60.00)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.4 พ.ย.64

ปัจจุบัน

รวมเป็นเงิน       498,000.00        498,000.00 รวมเป็นเงิน        498,000.00

9 Bacteria Filter ผู้ใหญ่ 14,000 อัน        464,380.00         464,380.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           464,380.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         464,380.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.29/65

(@33.17) (ผลิตภัณฑ์ COVIDIEN)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.29 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       464,380.00        464,380.00 รวมเป็นเงิน        464,380.00

10 กระบอกฉีดยา Disposable Irrigate 50 cc. 42,000 ชุด        411,950.00         404,460.00 1.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด          411,950.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด         411,950.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.30/65

(@9.808333333) (ผลิตภัณฑ์ NIPRO)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.29 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       411,950.00        404,460.00 รวมเป็นเงิน        411,950.00

11 ถุงร้อนเย็นแบบเยลล่ี 3,000 ถุง        401,250.00         401,250.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          401,250.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         401,250.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.31/65

(@133.75) (ผลิตภัณฑ์ 3M)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.29 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน       401,250.00        401,250.00 รวมเป็นเงิน        401,250.00
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12 Ethanol Absolute 2.5 L 500 ขวด        436,025.00         436,025.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์           436,025.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์         436,025.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.32/65

(ผลิตภัรฑ์ Merck)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.29 ต.ค. 64

 - แถม Acetic acid (glacial) 100% ACS 2.5 L

   จ านวน 8 ขวด

รวมเป็นเงิน       436,025.00        436,025.00 รวมเป็นเงิน        436,025.00

13 Attest Super Rapid 5 PCD,ST 158 กล่อง      1,390,518.50      1,390,518.50 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        1,390,518.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด      1,390,518.50  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.33/65

(@8,800.75)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.29 ต.ค. 64

 - บริษัทยินดีแถมรายการ Attest Super

   Rapid 5 PCD,ST จ านวน 18 กล่อง

   เป็นเงิน 158,413.50 บาท

รวมเป็นเงิน     1,390,518.50      1,390,518.50 รวมเป็นเงิน      1,390,518.50

14 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2 รายการ      1,140,000.00      1,150,000.00 1.บริษัท ภูษาสไตล์ จ ากัด        1,140,000.00 บริษัท ภูษาสไตล์ จ ากัด      1,140,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.34/65

1.ผ้าฝ้ายสีขาวพิมพ์ช่ือ รพฯ หน้ากว้าง 72 น้ิว 10,000 หลา        725,000.00    เห็นสมควรซ้ือ ลว.17 พ.ย. 64

(@72.5)

2.ผ้าฝ้ายสีเขียว พิมพ์ช่ือ รพฯ หน้ากว้าง 36 น้ิว 10,000 หลา        415,000.00

(@41.5)

รวมเป็นเงิน     1,140,000.00      1,150,000.00 รวมเป็นเงิน      1,140,000.00

15 เข็มเจาะปลายน้ิวใช้กับปากกา 144,000 อัน        360,000.00         360,000.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           360,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         360,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.35/65

(@2.50) (ผลิตภัณฑ์ TERUMO)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.8 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       360,000.00        360,000.00 รวมเป็นเงิน        360,000.00

16 ขวดพลาสติก PET ขนาด 500 cc. 295,200 ใบ        490,032.00         490,032.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่ เอส.ดี.พี           490,032.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่ เอส.ดี.พี         490,032.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.36/65

สีฟ้าทรงส่ีเหล่ียม (@1.66) ขวดพลาสติก ขวดพลาสติก    เห็นสมควรซ้ือ ลว.1 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       490,032.00        490,032.00 รวมเป็นเงิน        490,032.00

17 เวย์โปรตีน isolate 2,244,000 กรัม      2,445,960.00      2,445,960.00 1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        2,244,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      2,244,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.37/65

(@1.09) (ผลิตภัณฑ์ Fresubin Whey Protien isolate  (@1.00)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.10 พ.ย. 64

powder)  - บริษัทเสนอราคาต่ าสุด ซ่ึงต่ ากว่างบประมาณ

2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        2,692,800.00    201,960 บาท คิดป็นร้อยละ 8.26

(ผลิตภัณฑ์ เนสท์เล่ เฮลท์ ไซเอนซ์บูสท์  (@1.20)

เบเนโปรตีน )

รวมเป็นเงิน     2,445,960.00      2,445,960.00 รวมเป็นเงิน      2,244,000.00

18 น้ ายาอบฆ่าเช้ือเคร่ืองมือแพทย์ 360 ชุด      1,617,840.00      1,617,840.00 1.บริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซช่ัน โปรดักส์        1,617,840.00 .บริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซช่ัน โปรดักส์      1,617,840.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.38/65

(@4,494) (ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด    เห็นสมควรซ้ือ ลว.17 พ.ย. 64

 - บริษัทยินดีแถม รายการน้ ายาอบฆ่าเช้ือเคร่ืองมือแพทย์

   จ านวน 30 แท่ง เป็นเงิน 134,820.00 บาท

รวมเป็นเงิน     1,617,840.00      1,617,840.00 รวมเป็นเงิน      1,617,840.00
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bone marrow biopsy Disposable 11G*10 700 ชุด        411,950.00         411,950.00 1.บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์ แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด          411,950.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์ แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด         411,950.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.39/65

cm (@588.50) (ผลิตภัณฑ์ MEDAX)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.12 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       411,950.00        411,950.00 รวมเป็นเงิน        411,950.00

20 หลอดเอกซเรย์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 หลอด      3,350,000.00       3,350,000.00 1.บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด        3,413,300.00 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด       3,350,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.40/65

   เห็นสมควรซ้ือ ลว. 12 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน     3,350,000.00      3,350,000.00 รวมเป็นเงิน      3,350,000.00

เคมีภัณฑ์ท าความสะอาดผ้าขาวชนิดเหลว 6 รายการ      3,544,417.20      3,544,417.20 1.บริษัท เอ็กโคเคม จ ากัด        3,367,932.00 บริษัท เอ็กโคเคม จ ากัด       3,367,932.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.41/65

1. น้ ายาซักผ้า ขนาด 20 ลิตร 1,000 แกลอน    เห็นสมควรซ้ือ ลว.17 พ.ย. 64

(ผลิตภัณฑ์ ดีเทอร์เจน พลัส ) (@1,020.76)  - บริษัทเสนอราคา

2.น้ ายาล้างสารตกค้าง ขนาด 20 ลิตร 600 แกลอน 1. น้ ายาซักผ้า ขนาด 20 ลิตร
(ผลิตภัณฑ์ ซาวร์ ชัวร์) (@492.20) (ผลิตภัณฑ์ ดีเทอร์เจน พลัส ) ราคา 973.70 บาท/แกลอน
3.น้ ายาปรับสภาพน้ า ขนาด 20 ลิตร 1,800 แกลอน ต่ ากว่าราคาท่ีขอจัดซ้ือ 4.61%
(ผลิตภัณฑ์ เทอร์โป หกหกศูนย์แอล) (@492.20) 2.น้ ายาล้างสารตกค้าง ขนาด 20 ลิตร
4.น้ ายาฟอกผ้าสี ขนาด 20 ลิตร 1,700 แกลอน (ผลิตภัณฑ์ ซาวร์ ชัวร์) ราคา 490.06 บาท/แกลอน
(ผลิตภัณฑ์ อ๊อกซิ พลัส ) (@608.83) ต่ ากว่าราคาท่ีขอจัดซ้ือ 0.43%
5.น้ ายาปรับผ้านุ่ม ขนาด 20 ลิตร 700 แกลอน 3.น้ ายาปรับสภาพน้ า ขนาด 20 ลิตร
(ผลิตภัณฑ์ เอ็กโค ซอฟท์) (@396.97) (ผลิตภัณฑ์ เทอร์โป หกหกศูนย์แอล) ราคา 431.21 บาท
6.น้ ายาฟอกผ้าขาว ชนิดคลอรีน 60 แกลอน /แกลอน ต่ ากว่าราคาท่ีขอจัดซ้ือ 12.39%
(ผลิตภัณฑ์ ซี แอล พลัส) (@491.12) 4.น้ ายาฟอกผ้าสี ขนาด 20 ลิตร

(ผลิตภัณฑ์ อ๊อกซิ พลัส ) ราคา 599.20บาท/แกลอน

ต่ ากว่าราคาท่ีขอจัดซ้ือ 1.58%

5.น้ ายาปรับผ้านุ่ม ขนาด 20 ลิตร

(ผลิตภัณฑ์ เอ็กโค ซอฟท์) ราคา 395.40 บาท/แกลอน

ต่ ากว่าราคาท่ีขอจัดซ้ือ 0.27%

6.น้ ายาฟอกผ้าขาว ชนิดคลอรีน

(ผลิตภัณฑ์ ซี แอล พลัส) ราคา 470.80 บาท/แกลอน

ต่ ากว่าราคาท่ีขอจัดซ้ือ 4.14%

รวมเป็นเงิน     3,544,417.20      3,544,417.20 รวมเป็นเงิน      3,367,932.00

หัวตรวจส าหรับเคร่ืองตรวจด้วยคล่ืนเสียง 1 ชุด        390,000.00         390,000.00 1.บริษัท  ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด           390,000.00 บริษัท  ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด         390,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วร.42/65

ความถ่ีสูง Transducer    เห็นสมควรซ้ือ ลว.19 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       390,000.00        390,000.00 รวมเป็นเงิน        800,000.00

19 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง

21 e-bidding

22 วิธีเฉพาะ 

เจาะจง



23 Steri-Drape Femoral 2,000 ชุด      2,400,000.00      2,400,000.00 1.บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จ ากัด        2,400,000.00 บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จ ากัด      2,400,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก วร.43/65

(ผ้าคลุมคนไข้ขณะท าหัตถการ)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 15 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน     2,400,000.00      2,400,000.00 รวมเป็นเงิน      2,400,000.00

FASTVIEW IMAGING CATHETER 50 ชุด      1,500,000.00      1,500,000.00 1.บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด        1,500,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด      1,500,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก วร.44/65

(OCT Dragonfly)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.25 พ.ย. 64

 - ก าหนดว่าจะติดต้ังระบบ ARC จ านวน 1 ห้อง

  เม่ือโรงพยาบาลซ้ือครบ 100 ชุด หรือตามสัญญา

  วร.17/64 จ านวน 50 ชุด ซ้ือคร้ังน้ี 50 ชุด

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

25 ท่อเจาะคอ (Tracheostomy Tube) 2 รายการ        462,240.00         462,240.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          462,240.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         462,240.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจาก จร.46/65

พลาสติกชนิดมี Cuff ท าความสะอาดได้ (ผลิตภัณฑ์ COVIDIEN)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 24 พ.ย.64

1.ท่อเจาะคอ (Tracheostomy Tube) 150 ชุด        256,800.00

พลาสติกชนิดมี Cuff ท าความสะอาดได้ No.6 (@1,712)

2.ท่อเจาะคอ (Tracheostomy Tube) 120 ชุด        205,440.00

พลาสติกชนิดมี Cuff ท าความสะอาดได้ No.8 (@1,712)

รวมเป็นเงิน       462,240.00        462,240.00 รวมเป็นเงิน        462,240.00

26 หมวกใช้คร้ังเดียวแบบขอบยางยืด 2 รายการ        480,000.00         480,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินสิริ เมดิเทค          480,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินสิริ เมดิเทค         480,000.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.47/65

1.หมวกใช้คร้ังเดียวแบบขอบยางยืด สีขาว 300,000 ใบ        360,000.00 (ผลิตภัณฑ์ Pro-Max)    เห็นสมควรซ้ือ ลว. 19 พ.ย. 64

(@1.20)

2.หมวกใช้คร้ังเดียวแบบขอบยางยืด สีเขียว 100,000 ใบ        120,000.00

(@1.20)

รวมเป็นเงิน       480,000.00        480,000.00 รวมเป็นเงิน        480,000.00

บ ารุงรักษาเคร่ืองเร่งอนุภาคVARIAN CLUNAC IX 1 เคร่ือง    18,181,841.25     18,181,841.25 1.วาเรียน เมดิเคิล ซิสเต็มส์ แปซิฟิค,อิงค์      18,181,841.25 วาเรียน เมดิเคิล ซิสเต็มส์ แปซิฟิค,อิงค์     18,181,841.25  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.22/65

    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.29 ต.ค. 64

รวมเป็นเงิน   18,181,841.25    18,181,841.25 รวมเป็นเงิน    18,181,841.25

บ ารุงรักษาเคร่ืองจ าลองการฉายรังสีระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง      1,658,714.00      1,658,714.00 1.วาเรียน เมดิเคิล ซิสเต็มส์ แปซิฟิค,อิงค์        1,658,714.00 วาเรียน เมดิเคิล ซิสเต็มส์ แปซิฟิค,อิงค์      1,658,714.00  - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา จร.25/65

เพ่ือวางแผนรักษา (VARIAN ACUITY)    เห็นสมควรจ้าง ลว.8 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน     1,658,714.00      1,658,714.00 รวมเป็นเงิน      1,658,714.00

29 บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 3 งวด        347,857.00         347,857.00 1.บริษัทเนเชอรัล กรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด           347,857.00 บริษัทเนเชอรัล กรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด         347,857.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.26/65

ห้องผ่าตัดช้ัน 3 (ห้อง22-27) อาคารรัตนชีวรักษ์    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       347,857.00        347,857.00 รวมเป็นเงิน        347,857.00

วิธีเฉพาะ 
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30 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไอน้ า NO.1 และ 2 เคร่ือง        332,207.18         332,207.18 1.บริษัท บุญเย่ียมและสหาย จ ากัด           332,207.18 บริษัท บุญเย่ียมและสหาย จ ากัด         332,207.18  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.27/65

NO.2 (@116,103.59)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       332,207.18        332,207.18 รวมเป็นเงิน        332,207.18

จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองตรวจอวัยวะ 2 เคร่ือง        400,000.00         400,000.00 1.บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็ม(ประเทศไทย) จ ากัด          400,000.00 บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็ม(ประเทศไทย)จ ากัด         400,000.00  - คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจาก จร.29/65

ภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงและชุดคอมพิวเตอร์ (@200,000)    ผู้เสนอราคาดังกล่าว ลว.17 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน       400,000.00        400,000.00 รวมเป็นเงิน        400,000.00

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ชุดอุปกรณ์ต่อวิดีทัศน์ ส ำหรับ 1 เคร่ือง        500,000.00        500,000.00 1.บริษัท อำฟต้ำ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด          498,000.00 บริษัท อำฟต้ำ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด        498,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.16/65

ต่อกับเคร่ืองรักษำโรคจอ (ผลิตภัณฑ์ SONY รุ่น MCC-500MD)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.1 พ.ย. 64

ประสำทตำด้วยล ำแสงเลเซอร์

รวมเป็นเงิน        500,000.00        500,000.00 รวมเป็นเงิน       498,000.00

เคร่ืองให้กำรรักำด้วยคล่ืน 1 เคร่ือง        550,000.00        550,000.00 1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด          548,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด        548,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.17/65

กระแทกชนิด Radial (ผลิตภัณฑ์ EMS/Switzerland)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.8 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน        550,000.00        550,000.00 รวมเป็นเงิน       548,000.00

3
เคร่ืองตรวจกำรได้ยินก้ำนสมอง 1 เคร่ือง        650,000.00        650,000.00 1.บริษัท สยำม เฮียร์ร่ิง จ ำกัด          648,000.00 บริษัท สยำม เฮียร์ร่ิง จ ำกัด        648,000.00  - คณะกรรมกำร ฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจำก ค.18/65

แบบพกพำ (ผลิตภัณฑ์ Path Medical)    ผู้เสนอรำคำ 648,000 บำทซ่ึงต่ ำกว่ำวงเงินท่ีขอซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

   ร้อยละ 0.31

 - บริษัทยินดีฯแถมอุปกรณ์รวมมูลค่ำ 16,000 บำท ดังน้ี

   1. Eartips ส ำหรับตรวจ OAE หลำยขนำด

   จ ำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 5,000 บำท

  2. Eartips ขนำด 3-5 mm ส ำหรับตรวจ OAE

     ในเด็ก จ ำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บำท

  3. Disposable Snap ส ำหรับตรวจ ABR

   จ ำนวน 50 ช้ิน เป็นเงิน 6,000 บำท

รวมเป็นเงิน        650,000.00        650,000.00 รวมเป็นเงิน       648,000.00

4
เคร่ืองควบคุมก๊ำซไนตริก- 2 เคร่ือง      4,400,000.00      2,200,000.00 1.บริษัท ไอเดียดีพลัส จ ำกัด       4,990,000.00 บริษัท ไอเดียดีพลัส จ ำกัด     4,400,000.00  - คณะกรรมกำร ฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจำก ค.19/65

ออกไซด์ (@2,200,000) ( รุ่น NOxBOXi ย่ีห้อ NoxBOX Ltd)    ผู้เสนอรำคำดังกล่ำว ลว.11 พ.ย. 64

 - บริษัทลดรำคำเหลือเคร่ืองละ 2,200,000 บำท จำก

  รำคำ 2,495,000 บำท

รวมเป็นเงิน     4,400,000.00     2,200,000.00 รวมเป็นเงิน     4,400,000.00

5 เคร่ืองรักษำโรคตำด้วยแสง 1 เคร่ือง      2,198,000.00      2,198,000.00 1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด       2,198,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด     2,198,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.20/65

เลเซอร์ชนิดล ำแสงไดโอด (ผลิตภัณฑ์ Quantel)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

 - บริษัทฯยินดีแถมรำยกำรดังน้ี

 1. Lans 28D จ ำนวน 2 ช้ินเป็นเงิน 24,000 บำท

 2. Ritch Nylon Suture Lysis Lans จ ำนวน1 ช้ิน

   เป็นเงิน 17,000 บำท

  3. Cyclophoto Probe จ ำนวน 4 กล่อง

  4. เคร่ืองส ำรองไฟขนำด 1 KVA จ ำนวน 1 เคร่ือง

รวมเป็นเงิน     2,198,000.00     2,198,000.00 รวมเป็นเงิน     2,198,000.00

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

2 e-bidding 

e-bidding 

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564

งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  7 ธันวาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง
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6 เคร่ืองป่ันเซลล์ลงบนสไลด์ 1 เคร่ือง        420,000.00        401,678.00 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด          401,678.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์        401,678.00  - บริษัทฯยินดีแถม Transferpette S D-1000 ค.21/65

อัตโนมัติ (ผลิตภัณฑ์ Hettich/Germany) จ ำกัด range 100-1,000 ul จ ำนวน 1 set และ ลว.11 พ.ย. 64

Transferpetter Fix type 50 ul จ ำนวน 1 set

รวมเป็นเงิน        420,000.00        401,678.00 รวมเป็นเงิน       401,678.00

7 เคร่ืองติดตำมสัญญำณชีพ 3 เคร่ือง      1,800,000.00      1,800,000.00 1.บริษัท โซวิค จ ำกัด       1,800,000.00 บริษัท โซวิค จ ำกัด     1,800,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.22/65

ส ำหรับห้องผ่ำตัด (@600,000) (ผลิตภัณฑ์ phillips)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

 - บริษัทฯยินดีแถม Philips Dual IBP Adapter

   จ ำนวน 3 ช้ิน เป็นเงิน 30,000 บำท

รวมเป็นเงิน     1,800,000.00     1,800,000.00 รวมเป็นเงิน     1,800,000.00

8 เคร่ืองติดตำมสัญญำณชีพ 3 เคร่ือง        960,000.00        960,000.00 1.บริษัท โซวิค จ ำกัด          960,000.00 บริษัท โซวิค จ ำกัด        960,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.23/65

 ส ำหรับเคล่ือนย้ำย (@320,000) (ผลิตภัณฑ์ phillips)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน        960,000.00        960,000.00 รวมเป็นเงิน       960,000.00

9 เคร่ืองอุ่นผู้ป่วยด้วยผ้ำห่ม 9 เคร่ือง        458,388.00        458,388.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด          458,388.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด        458,388.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.24/65

ลมร้อน (@50,932) (ผลิตภัณฑ์ 3M/USA)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน        458,388.00        458,388.00 รวมเป็นเงิน       458,388.00

10 เคร่ืองมือดึงถ่ำงข้อมือ     1 ชุด 430,000.00 430,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท เอ็นพี เซอร์จิคัล จ ำกัด 417,000.00 บริษัท เอ็นพี เซอร์จิคัล จ ำกัด        417,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.25/65

เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ MIKAI)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.4 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน 430,000.00 430,000.00 รวมเป็นเงิน       417,000.00

11 ชุดเคร่ืองมือตึงกระดูก 1 ชุด        415,200.00        415,160.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 415,160.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด        415,160.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.26/65

เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Smith & Nephew)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 มิ.ย.64

รวมเป็นเงิน        415,200.00        415,160.00 รวมเป็นเงิน       415,160.00

12 ชุดเคร่ืองมือผ่ำตัดถอดเปล่ียน 1 ชุด      2,450,000.00      2,450,000.00 e-bidding 1.บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 790,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด        790,000.00  - บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุด ค. 27/65

ข้อสะโพกเทียม (ผลิตภัณฑ์ Zimmer/USA)   เสนอรำคำ 790,000 บำท ต่ ำกว่ำวงเงินท่ีขอซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

  ร้อยละ 67.75

2.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฯ 983,663.00

(ผลิตภัณฑ์ DePuy/USA)

รวมเป็นเงิน     2,450,000.00     2,450,000.00 รวมเป็นเงิน       790,000.00

13
เคร่ืองขัดกระดำษทรำยส ำหรับ 1 เคร่ือง      2,950,000.00      2,950,000.00

e-bidding 
1.บริษัท ออตโต บ๊อก เซำท์ อีสต์ เอเซีย 2,800,000.00 บริษัท ออตโต บ๊อก เซำท์ อีสต์ เอเซีย     2,800,000.00  - บริษัท ออตโต บ๊ิก เซำท์ อีสต์ เอเชีย เสนอรำคำต่ ำสุด ค.28/65

งำนรองเท้ำ (ผลิตภัณฑ์ Ottobock /Germany)   เสนอรำคำ 2,800,000 บำท ซ่ึงต่ ำกว่ำเงินงบประมำณ ลว.11 พ.ย.64

  150,000 บำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 5.08

 - บริษัทฯ ยินดีแถมสินค้ำ 15 รำยกำร 

   รวมเป็นเงิน 155,193 บำท

รวมเป็นเงิน     2,950,000.00     2,950,000.00 รวมเป็นเงิน     2,800,000.00

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีคัดเลือก
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14 จักรยำนออกก ำลังกำยแขน 1 ชุด        580,000.00        580,000.00 e-bidding 1.บริษัท ยูแฟม คลีนิก จ ำกัด 438,800.00 บริษัท ยูแฟม คลีนิก จ ำกัด        438,800.00  - บริษัท ยูแฟม คลินิก จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุด ค.29/65

พร้อมระบบลดกำรเกร็ง ( ผลิตภัณฑ์ Reck Medizintechnik )   เสนอรำคำ 438,800 บำท ต่ ำกว่ำวงเงินท่ีขอซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

  ร้อยละ 24.34 

2.บริษัท มอรัล เทรดด้ิง จ ำกัด 440,000.00   - บริษัทยินดีแถมผ้ำพยุงแขน จ ำนวน 2 ช้ิน

(ผลิตภัณฑ์ Raven /USA)    เป็นเงิน 30,000 บำท

รวมเป็นเงิน        580,000.00        580,000.00 รวมเป็นเงิน       438,800.00

15 เคร่ืองกระตุ้นกล้ำมเน้ือด้วย 1 เคร่ือง        350,000.00        350,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท เอ็นรำฟ - โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จ ำกัด 345,000.00 บริษัท เอ็นรำฟ - โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จ ำกัด        345,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.30/65

กระแสไฟฟ้ำ คล่ืนอัลตร้ำซำวน์ เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Enraf-Nonius)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

ร่วมกับเคร่ืองพ่วงอิเลคโทรด

แบบสุญญำกำศ

รวมเป็นเงิน        350,000.00        350,000.00 รวมเป็นเงิน       345,000.00

16 กล้องส่องตรวจปอดและหลอด 1 ชุด      1,680,000.00      1,680,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท มิรำเคิล เอนโดเมดิค จ ำกัด 1,680,000.00 บริษัท มิรำเคิล เอนโดเมดิค จ ำกัด     1,680,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.31/65

ลม ชนิดวิดิทัศน์ เจำะจง ( ผลิตภัณฑ์ Olympus )    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

 - บริษัทฯ ยินดีแถมสินค้ำ มูลค่ำ 413,000 บำท ดังน้ี

   1.A12000000857 Acecide จ ำนวน 30 กล่อง

   เป็นเงิน 195,000 บำท

   2.NA-U401SX-4022-A จ ำนวน 3 กล่อง

   เป็นเงิน 120,000 บำท

   3.NA-201SX-4022-A จ ำนวน 2 กล่อง

   เป็นเงิน 58,000 บำท

  4.NA-U401SX-4025N-A จ ำนวน 1 กล่อง

  เป็นเงิน 40,000 บำท

รวมเป็นเงิน     1,680,000.00     1,680,000.00 รวมเป็นเงิน     1,680,000.00

17 เคร่ืองจ้ีด้วยควำมเย็น 1 เคร่ือง      1,800,000.00      1,800,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท โซนิค ไบโอเมด จ ำกัด 1,800,000.00 บริษัท โซนิค ไบโอเมด จ ำกัด     1,800,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค. 32/65

เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ ERBE)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.1 พ.ย.64

 - บริษัทฯยินดีแถมสินค้ำมูลค่ำ 450,000 บำทดังน้ี

  1.ด้ำมจ้ี (Cryoprosable)แบบ Disposable

  จ ำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 400,000 บำท

  2.FiAPC Flexible probe จ ำนวน 2 ชุด

  เป็นเงิน 50,000 บำท

  3.รับประกันสินค้ำเป็นระยะเวลำ 5 ปี

รวมเป็นเงิน     1,800,000.00     1,800,000.00 รวมเป็นเงิน     1,800,000.00
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18 รถเข็นส ำหรับเก็บอุปกรณ์ท ำ 3 คัน        435,000.00        435,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ที อี คิว จ ำกัด 435,000.00 บริษัท ที อี คิว จ ำกัด        435,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.33/65

หัตถกำร (@145,000) เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Metro)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน        435,000.00        435,000.00 รวมเป็นเงิน       435,000.00

19 เคร่ืองรีดผ้ำชนิดกดทับ 1 เคร่ือง        390,000.00        390,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ไทยอินเตอร์ลอนดรี จ ำกัด 390,000.00 บริษัท ไทยอินเตอร์ลอนดรี จ ำกัด 390,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.34/65

เจำะจง ( ผลิตภัณฑ์ SIDI)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.9 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน        390,000.00        390,000.00 รวมเป็นเงิน       390,000.00

20 เคร่ืองวิเครำะห์อัตรำกำรไหล 1 เคร่ือง        497,600.00        497,550.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ทรีท เมด จ ำกัด 497,550.00 บริษัท ทรีท เมด จ ำกัด        490,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.35/65

ของก๊ำซของเคร่ืองช่วยหำยใจ เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Fluke Biomedical/USA)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.12 พ.ย. 64

และเคร่ืองดมยำ

รวมเป็นเงิน        497,600.00        497,550.00 รวมเป็นเงิน       490,000.00

21 เคร่ืองอัลตร้ำซำวน์ ชนิดสี 1 เคร่ือง      1,000,000.00      1,000,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จ ำกัด 1,000,000.00 บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จ ำกัด     1,000,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.36/65

2 หัวตรวจ เจำะจง    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

 - บริษัทฯ ยินดีแถม รำยกำรสินค้ำ ดังน้ี

  1.กระดำษส ำหรับบันทึกภำพขำวด ำ จ ำนวน 10 ม้วน

  รำคำ 13,000 

  2.Ultrasound Gel จ ำนวน 10 ลิตร รำคำ 2,000 บำท

  3.ผ้ำคลุมเคร่ือง จ ำนวน 1 ช้ิน รำคำ 1,000 บำท

 - รับประกัน 5 ปี

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

22 real time PCR 1 เคร่ือง      1,896,040.00      1,896,040.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ยีนพลัส จ ำกัด 1,896,040.00 บริษัท ยีนพลัส จ ำกัด 1,896,040.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.37/65

เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Thermo Fisher Scientific/USA)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.11 พ.ย. 64

 - บริษัทฯยินดีแถมรำยกำรเพ่ิมเติม มูลค่ำ 86,135 บำท

  1. MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction

   Plate,0.2 ml จ ำนวน 12 เพลท

   2. MicroAmp Optical Adhesive Film จ ำนวน

   120 แผ่นฟิล์ม

   3.MicroAmp Fast 8-Tube strip,0.2 ml

   จ ำนวน 2,000 หลอดปฏิกิริยำ

  4. MicroAmp optical 8-Cap Strips

  จ ำนวน 2,400 ฝำปิด

  - บริษัทฯ ยินดีรับประกันคุณภำพเวลำ 3 ปี

รวมเป็นเงิน     1,896,040.00     1,896,040.00 รวมเป็นเงิน     1,896,040.00
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

23 เคร่ืองดมยำสลบ 4 เคร่ือง      9,200,000.00      9,200,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 9,200,000.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด     9,200,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค. 38/65

(@2,300,000)    เห็นสมควรซ้ือ ลว.15 พ.ย. 64

 - บริษัทยินดีแถม เคร่ืองดมยำสลบ ผลิตภัณฑ์

   Maquet รุ่น Flow-I  C20 จ ำนวน 1 ชุด

   มูลค่ำ 2,300,000 บำท รับประกันตัวเคร่ืองท่ีแถม

   ระยะเวลำ 2 ปี

รวมเป็นเงิน     9,200,000.00     9,200,000.00 รวมเป็นเงิน     9,200,000.00

24 เคร่ืองดมยำสลบ 1 เคร่ือง      2,300,000.00      2,300,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 2,300,000.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด     2,300,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ ค.39/65

   เห็นสมควรซ้ือ ลว.15 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน     2,300,000.00     2,300,000.00 รวมเป็นเงิน     2,300,000.00

25
ชุดควบคุมระบบจ่ำยกลำง 1 ชุด        530,000.00        530,000.00

e-bidding 
1.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ำกัด 447,013.90 บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ำกัด 430,000.00  - บริษัทเสนอรำคำ 447,013.90 บำท และ บริษัทยินดี ค.40/65

ก๊ำซออกซิเจนแบบท่อบรรจุ    ลดรำคำเหลือ 430,000 บำท กว่ำวงเงินท่ีขอจัดซ้ือ ลว.19 พ.ย. 64

   ร้อยละ 8.14

รวมเป็นเงิน        530,000.00        530,000.00 รวมเป็นเงิน       430,000.00

26
รำยระบบผลิตอำกำศอัดทำง 1 ระบบ      1,400,000.00      1,400,000.00

e-bidding 
1.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ำกัด 842,090.00 บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ำกัด        820,000.00  - บริษัทเสนอรำคำ 842,090 บำท และ บริษัทยินดีลด ค.41/65

กำรแพทย์    รำคำเหลือ 820,000 บำท ต่ ำกว่ำวงเงินท่ีขอจัดซ้ือ ลว.19 พ.ย. 64

   ร้อยละ 33.36

 - บ ำรุงรักษำเป็นเวลำ 3 ปี 

รวมเป็นเงิน     1,400,000.00     1,400,000.00 รวมเป็นเงิน       820,000.00

27 ตู้ปลอดเช้ือขนำด 6 ฟุต 1 ชุด        450,000.00        450,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 450,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์        450,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำและ ค.42/65

เจำะจง (ผลิตภัณฑ์ Thermo Fisher Scientific )    เห็นสมควรซ้ือ  ลว. 19 พ.ย. 64

รวมเป็นเงิน        450,000.00        450,000.00 รวมเป็นเงิน       450,000.00

28 เคร่ืองตรวจอภัยวะภำยใน 1 เคร่ือง      4,500,000.00      4,500,000.00 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,500,000.00 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 4,500,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำและ ค.43/65

ด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง เจำะจง    เห็นสมควรซ้ือ ลว.22 พ.ย. 64

 - บริษัท ฯ ยินดีแถม Verana Essential จ ำนวน 1 เคร่ือง

  2 หัวตรวจ (ABD,Linear) เป็นเงิน 500,000 บำท

รวมเป็นเงิน     4,500,000.00     4,500,000.00 รวมเป็นเงิน     4,500,000.00

29 เคร่ืองตรวจอวัยวะภำยในด้วย 1 เคร่ือง      3,000,000.00 e-bidding 1.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,977,700.00 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,977,700.00  - บริษัทเสนอรำคำ 1,977,700 บำท ต่ ำกว่ำวงเงินท่ี  ค.44/65

เคร่ืองควำมถ่ีสูง ชนิดห้ิวถือ    ขอซ้ือ 34.08 % ลว.30 พ.ย. 64

 - บริษัทยินดีแถมหัวตรวจเคร่ืองอัลตร้ำซำวน์เพ่ิมเติม 

   จ ำนวน 2 หัวตรวจ มูลค่ำ 450,000 บำท

รวมเป็นเงิน     3,000,000.00 รวมเป็นเงิน     1,977,700.00
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน
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จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป
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สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

30 จ้ำงปรับปรุงหลังคำ Metal 1 รำยกำร      1,400,000.00      1,400,000.00 วิธีคัดเลือก 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฐำปนำ เฮำส์ซ่ิง ควอลิต้ี 1,528,700.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฐำปนำ เฮำส์ซ่ิง ควอลิต้ี     1,500,000.00  - บริษัทเสนอรำคำ 1,528,700 บำท สูงกว่ำวงเงิน จ.10/65

sheet  อำคำรสูติกรรม    ท่ีขอจ้ำง 9.19 % คณะกรรมกำรต่อรองรำคำ ลว.15 พ.ย. 64

   บริษัทยินดีลดเหลือ 1,500,000 บำท 

รวมเป็นเงิน     1,400,000.00     1,400,000.00 รวมเป็นเงิน     1,500,000.00

31 จ้ำงออกแบบปรับปรุงสถำบัน 1 รำยกำร    97,000,000.00    95,273,410.64 วิธีเฉพำะ 1.บริษัท ไทยเด็นกิ เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 97,000,000.00 บริษัท ไทยเด็นกิ เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด    97,000,000.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำและ จ.11/65

โรคระบบทำงเดินอำหำรและ เจำะจง    เห็นสมควรจ้ำง ลว. 22 พ.ย. 64

ตับช้ัน 8 และ ช้ัน 9  - บริษัท ฯ ยินดีเพ่ิมงำนประตู Door seal  จ ำนวน 4 ชุด

  ( อัตโนมัติ 1 ชุดและธรรมดำ 3 ชุด)

   มูลค่ำรวม 631,300 บำท

อำคำรเฉลิมพระบำรมี  - เพ่ิมงำนโคมไฟ Ceiling Pandent จ ำนวน 1 ชุด

   มูลค่ำรวม 749,000

 - เพ่ิมงำนระบบขนส่งอุปกรณ์ระหว่ำงช้ัน 8 และ 9

   จ ำนวน 1 งำนมูลค่ำ 214,000 บำท

รวมเป็นเงิน   97,000,000.00    95,273,410.64 รวมเป็นเงิน   97,000,000.00

32 จ้ำงบ ำรุงภูมิทัศน์บริเวณ 1 เคร่ือง        499,856.00        499,900.00 วิธีเฉพำะ 1.นำยเกีรติพงศ์ เรืองประทุม 499,900.00 นำยเกีรติพงศ์ เรืองประทุม 499,900.00  - กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำและ จ.12/65

สวนน้ ำตก โรงพยำบำล เจำะจง    เห็นสมควรจ้ำง ลว.30 พ.ย. 64

สงขลำนครินทร์

รวมเป็นเงิน        499,856.00        499,900.00 รวมเป็นเงิน       499,900.00


