
ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง  วงเงนิงบประมาณ วิธี
จัดซือ้/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่
ของสัญญา 
หรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือ

จ้าง

1 1.Dual Lumen Catheter Central Venus (ไต) ยาว 15-16 ซม.      40  ชดุ                               95,872.00 1.บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั วร.3/62

2.Dual Lumen Catheter Central Venus (ไต) ยาว 13-14 ซม.    150  ชดุ                             359,520.00    รายการที่ 1 (Covidien)                        83,460.00    รายการที่ 1           83,460.00 ลว.5 ตค.61

3.Dual Lumen Catheter Central Venus (ไต) ยาว 24-25 ซม.    250  ชดุ                             599,200.00    รายการที่ 2 (Covidien)                      312,975.00    รายการที่ 2         312,975.00

   รายการที่ 3 (Covidien)                      478,825.00    รายการที่ 3         478,825.00

2.บริษัท แนชเชอรเริล มีเดีย จ ากดั

   รายการที่ 1 (MedComp)                        74,920.00

   รายการที่ 2 (MedComp)                      280,950.00

   รายการที่ 3 (MedComp)                      468,250.00

3.บริษัท วิลแฮล์ม ฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั

   รายการที่ 1 (Bard)                        85,386.00

   รายการที่ 3 (Bard)                      533,662.50

รวมเป็นเงนิ                     1,054,592.00 รวมเป็นเงิน       875,260.00

รายการที่ 1 และ 2 คณุสมบตัิตรงตามข้อก าหนด 

เสนอราคาต า่กวา่วงเงินจดัซือ้ 12.95%

รายการที่ 3 คณุสมบตัิตรงตามข้อก าหนดเสนอราคา

ต า่กวา่วงเงินจดัซือ้ 20.09%

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2561
 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้/จ้าง

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา



ที งานจัดซอืจัดจ้าง  วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ/

จ้าง

เหตุผลทคีัดเลือโดยสงัเขป เลขทแีละวันทขีอง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

1 รถบรรทกุขยะ 6 ล้อ แบบอดัท้าย        1   คนั                               2,400,000 1.บริษัท จตรุทิศ บิสซิเนส จํากดั (HINO/ญีปุ่ น)                        2,247,000 บริษัท จตรุทิศ บิสซิเนส จํากดั           2,247,000 ค.2/62

2.หจก.พ.ีไอ.อ.ีพรีเมยีม โมเดิร์น ทรัค (HINO/ญีปุ่ น)                        2,288,888 ลว.16 ตค.61

3.หจก.ที.เอม็.เอส.ทรัค อินดสัทวี (HINO/ญีปุ่ น)                        2,289,600

รวมเป็นเงนิ                         2,400,000 รวมเป็นเงนิ           2,247,000

2      1  รายการ บริษัท เนเซอรัลกรีน อินโนเวชนั จํากดั บริษัท เนเซอรัลกรีน อินโนเวชนั จํากดั           4,550,000 จ.4/62

ลว.10 ตค.61

 -หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                     1,412,021.00                   1,379,021.00

 -หมวดงานระบบไฟฟา้                        161,230.00                      133,230.00

 -หมวดงานสถาปัตยกรรม                        296,345.00                      285,612.54

 -หมวดงานเฟอร์นิเจอร์                        637,800.00                      604,000.00

 -หมวดงานอืน ๆ                         45,700.00                        45,700.00

รวม                     2,553,096.00                   2,447,563.54

          Factor F=  1.3023                        771,800.00                      739,898.46

รวมคา่ก่อสร้าง                     3,324,896.00                   3,187,452.00

ครุภณัฑ์จดัหา                     1,383,403.00                   1,362,538.00

รวม                     4,708,299.00                   4,550,000.00

รวมเป็นเงนิ                          4,708,299.00 รวมเป็นเงนิ           4,550,000

3 เชา่เครืองคอมพิวเตอร์ 36 เดือน 1.บริษัท วิชชสุิน มาร์เก็ตติง จํากดั บริษัท เอม.ิโปร จํากดั ช.1/62

1.เชา่เครืองคอมพิวเตอร์   200  เครือง                               3,981,600   รายการท ี1 (Lenovo รุ่น V330 AIO)                        3,981,600   รายการท ี2           2,484,000  ลว.12 ตค.61

2.เชา่เครืองคอมพิวเตอร์   100  เครือง                               2,502,000   รายการท ี2 (Lenovo รุ่น V330)                        2,502,000

2.บริษัท เอม.ิโปร จํากดั

  รายการท ี2 (ACER รุ่น Travelmate P249)                        2,484,000

รวมเป็นเงนิ                               6,483,600 รวมเป็นเงนิ           2,484,000

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

คณุสมบตัิตรงตามข้อกําหนด เสนอราคาตาํสดุตํา

กวา่วงเงินจดัซอื 6.37%

จ้างปรับปรุงศนูย์ผสมยา IV ADMIXTURE สําหรับผู้ ป่วยเด็กฝ่าย

เภสชักรรม   ชนั 7 อาคารกมุารเวชศาสตร์

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

คณุสมบตัิตรงตามข้อกําหนด เสนอราคาตาํกวา่

วงเงินจดัจ้างและราคากลาง 3.36%  ยินดีเพมิงาน

กนัห้องด้านหน้าพนืทีปรับปรุงและติดตงัอา่งล้างมอื 

พร้อมขยายระยะเวลารับประกนัความชาํรุดบกพร่อง

ของงานจ้างจากเดิม 2 ปี เป็น 4 ปี

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

รายการท ี1 เนืองไมมี่ผู้ผ่านการพิจารณา โดยขอ

ทบทวนสเปคและจดัเชา่ใหมโ่ดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ยกเลิกการประกวดราคา)

รายการท ี2  คณุสมบตัิตรงตามข้อกําหนด เสนอ

ราคาตาํสดุ ตํากวา่วงเงินจดัเชา่ 0.72%

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

หน่วยจัดหาครุภณัฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท ี14 พฤศจิกายน  2561

 จาํนวน ผู้เสนอราคาและราคาทเีสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทจีัดซือ/จ้าง
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