
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

5 รายการ     2,500,000.00     2,500,000.00  - ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา ยกเลิก

รวมเปน็เงิน    2,500,000.00    2,500,000.00 รวมเปน็เงิน

920 ชุด       717,600.00       717,600.00 1.บริษัท สัปปายะ สยาม จ ากัด  - ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ยกเลิก

2.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศฟไทย) จ ากัด

รวมเปน็เงิน      717,600.00       717,600.00 รวมเปน็เงิน

3 1,152 ซอง         71,493.12         71,493.12 1.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด  ไม่ผ่านการพจิารณา 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.11/64

@62.06 รายการที่ 1 ผลิตภณัฑ์ B.Braun (@55.64)         64,097.28 รายการที1่ วร.12/64

1,440 ซอง       504,000.00       504,000.00 2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด รายการที่ 3 ผลิตภณัฑ์ B.Braun (@23.54)       108,472.32  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 10.34% วร.13/64

@350 รายการที่ 1 ผลิตภณัฑ์ B.Braun (@55.64)              64,097.28 ลว. 9 ต.ค.63

4,608 ซอง       123,264.00       123,264.00 รายการที่ 2 ผลิตภณัฑ์ B.Braun (@337.04)  ไม่ผ่านการพจิารณา 2.บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด รายการที2่

@26.75 รายการที่ 3 ผลิตภณัฑ์ B.Braun (@23.54)            108,472.32 รายการที่ 2 ผลิตภณัฑ์ Peters,FSSB (@333.34)       480,009.60  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 4.76%

2,304 ซอง         61,632.00         61,632.00 รายการที่ 4 ผลิตภณัฑ์ B.Braun (@24.64)              56,770.56

@26.75 รายการที่ 5 ผลิตภณัฑ์ B.Braun (@23.54)            254,232.00 3.บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด รายการที3่

10,800 ซอง       265,788.00       265,788.00 รายการที่ 6 ผลิตภณัฑ์ B.Braun (@27.80)              96,076.80 รายการที่ 4 ผลิตภณัฑ์ Vigilenz (@24.17)         55,687.68  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 12%

@24.61 รายการที่ 5 ผลิตภณัฑ์ Vigilenz (@22.50)       243,000.00

3,456 ซอง         99,843.84         99,843.84 3.บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด รายการที่ 6 ผลิตภณัฑ์ Vigilenz (@25.83)         89,268.48 รายการที4่

@28.89 รายการที่ 1 ผลิตภณัฑ์ Peters,FSSB (@41.67)  ไม่ผ่านการพจิารณา  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 9.64%

รายการที่ 2 ผลิตภณัฑ์ Peters,FSSB (@333.34)            480,009.60

รายการที่ 3 ผลิตภณัฑ์ Peters,FSSB (@25.94)  ไม่ผ่านการพจิารณา รายการที5่

รายการที่ 4 ผลิตภณัฑ์ Peters,FSSB (@25.95)  ไม่ผ่านการพจิารณา  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 8.57%

รายการที่ 5 ผลิตภณัฑ์ Peters,FSSB (@23.88)  ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที่ 6 ผลิตภณัฑ์ Peters,FSSB (@28.03)  ไม่ผ่านการพจิารณา รายการที6่

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 10.59%

4.บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด

รายการที่ 1 ผลิตภณัฑ์ Connek (@62.06)              71,493.12

รายการที่ 2 ผลิตภณัฑ์ Connek  ไม่ยื่นข้อเสนอ

รายการที่ 3 ผลิตภณัฑ์ Connek (@26.75)            123,264.00

รายการที่ 4 ผลิตภณัฑ์ Connek (@26.75)              61,632.00

รายการที่ 5 ผลิตภณัฑ์ Connek (@24.61)            265,788.00

รายการที่ 6 ผลิตภณัฑ์ Connek (@27.82)              96,145.92

5.บริษัท เมดดิก้า จ ากัด  ไม่ผ่านการพจิารณา

3.ไหมเย็บแผล Py.No.2/0 Reverse Cutting

 3/8C 24-26mm.

4.ไหมเย็บแผล Py-No.3/0 Reverse 

Cutting  3/8C 19mm.

5.ไหมเย็บแผล Py.No.3/0 Reverse Cutting

 3/8C 24-26mm.

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563

หน่วยจัดหาวัสด ุงานพัสด ุคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่  6  พฤศจิกายน  2563

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ รายการถุงมือยางปราศจาก

เชื้อส าหรับการศัลยกรรม ชนิดใช้คร้ังเดียว

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ รายการ Multi Lumen 

Catheter 7 Fr. Length 20 cm.

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1.ไหมเย็บแผล Ny.No.5/0 Reverse 

Cutting 3/8C 12mm.

2.ไหมเย็บแผล Ny.No.10/0 Lancet 

Double 5.5-6.5mm.

6.ไหมเย็บแผล Py.No.4/0 Reverse Cutting

 3/8C 19mm.

e-bidding 

เกณฑ์ราคา



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

6.บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด

รายการที่ 1 ผลิตภณัฑ์ Vigilenz (@26.67)              30,723.84

รายการที่ 2 ผลิตภณัฑ์ Vigilenz  ไม่ยื่นข้อเสนอ

รายการที่ 3 ผลิตภณัฑ์ Vigilenz (@24.17)            111,375.36

รายการที่ 4 ผลิตภณัฑ์ Vigilenz (@24.17)              55,687.68

รายการที่ 5 ผลิตภณัฑ์ Vigilenz (@22.50)            243,000.00

รายการที่ 6 ผลิตภณัฑ์ Vigilenz (@25.83)              89,268.48

รวมเปน็เงิน    1,126,020.96    1,126,020.96 รวมเปน็เงิน    1,040,535.36

1.ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส ขนาด 9 นิ้ว*18 นิ้ว 2,600 กก. 182,000.00      182,000.00      1.บริษัท ไทยกร๊ิพเทค จ ากัด 1.บริษัท ไทยกร๊ิพเทค จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.18/64

@70 รายการที่ 1 ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส ขนาด 9 นิ้ว*18 นิ้ว (@54.84)            142,584.00 รายการที่ 1 ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส ขนาด 9 นิ้ว*18 นิ้ว (@54.84)       142,584.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 21.66% ลว.12 ต.ค.63

2.ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส ขนาด 12 นิ้ว*20 นิ้ว 6,800 ก.ก 476,000.00      476,000.00      รายการที่ 2 ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส ขนาด 12 นิ้ว*20 นิ้ว (@54.84)
           372,912.00

รายการที่ 2 ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส ขนาด 12 นิ้ว*20 นิ้ว (@54.84)
      372,912.00

@70

2.บริษัท ชัยกานต์ พลาสติก จ ากัด  ไม่ผ่านการพจิารณา

3.บริษัท ไทวิศว์ พลาสอิเลคทริค จ ากัด  ไม่ผ่านการพจิารณา

4.หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค  ไม่ผ่านการพจิารณา

5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรวาลมาร์เก็ตต้ิง

รายการที่ 1 ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส ขนาด 9 นิ้ว*18 นิ้ว (@67)            174,200.00

รายการที่ 2 ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส ขนาด 12 นิ้ว*20 นิ้ว (@67)            455,600.00

6.บริษัท ไอเอ็นซีซีการโยธา จ ากัด  ไม่ผ่านการพจิารณา

รวมเปน็เงิน      658,000.00       182,000.00 รวมเปน็เงิน      515,496.00

1,000 ชุด 640,000.00      640,000.00      1.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด            640,000.00 1.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด       640,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.42/64

@640    (ผลิตภณัฑ์ Smiths Medical) (@640)  - เสนอราคาต่ าสุดเท่ากับวงเงินที่จัดซ้ือ ลว.3 พ.ย.63

รวมเปน็เงิน      640,000.00       640,000.00 รวมเปน็เงิน      640,000.00

4 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดพน่ยา with 

mouth piece

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 เคร่ือง     2,120,300.00     2,120,300.00 1.บริษัทบางกอกอินเตอร์คอน จ ากัด          2,915,000.00 2.บริษัทเอสพ ีเมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ากัด     2,170,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.17/64

   (ผลิตภณัฑ์ BECKER ; Germany) ลว. 30 ต.ค. 63

2.บริษัทเอสพ ีเมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ากัด          2,170,000.00

   (ผลิตภณัฑ์ BECKER ; Germany)

รวมเปน็เงิน    2,120,300.00    2,120,300.00 รวมเปน็เงิน    2,170,000.00

ซ้ือตู้แช่แข็งอุณหภมูิ -20 องศาเซลเซียส 2 ตู้       680,000.00       680,000.00 1.บริษัท ธเนศพฒันา จ ากัด            678,000.00 1.บริษัท ธเนศพฒันา จ ากัด       678,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.22/64

   (ผลิตภณัฑ์ PHCbi รุ่น MDF-U5412)  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.29% ลว.27 ต.ค.63

 - แถมอุปกรณ์ มูลค่ารวม 21,500.00 บาท ดังนี้

1.Micropipette 0.1-2.5 ul จ านวน 1 ชิ้น

2.Micropipette 2-20 ul จ านวน 1 ชิ้น

3.Micropipette 2-200 ul จ านวน 1 ชิ้น

4.Micropipette 1000-5000 ul จ านวน 2 ชิ้น

รวมเปน็เงิน      680,000.00       680,000.00 รวมเปน็เงิน      678,000.00

1 รายการ     2,619,000.00     2,619,000.00 1.บริษัท บารอกัตเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด          2,180,000.00 1.บริษัท บารอกัตเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด     2,180,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.6/64

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณ ซีวิล เอ็นจิเนีย          2,250,000.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 16.76% ลว. 26 ต.ค.63

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซ่ิง ควอลิต้ี          2,300,000.00

4.บริษัท เดอะ ไวท์ เซอร์เคิล จ ากัด          2,300,000.00

5.บริษัท รูฟ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จ ากัด          2,400,000.00

6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุไท          2,545,000.00

รวมเปน็เงิน    2,619,000.00    2,619,000.00 รวมเปน็เงิน    2,180,000.00

2 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

3 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy หน้า

อาคารรัตนชีวรักษ์

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563

หน่วยจัดหาครุภณัฑ์ งานพัสด ุคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่  4  พฤศจิกายน  2563

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

1 เคร่ืองผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ 

(Medical Vacuum Pump)

e-bidding 

เกณฑ์ราคา


