
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

           260,000.00 1.บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.273/62

  @13.00 รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ B.M.I) (@11.00)               220,000.00 รำยกำรท่ี 1                220,000.00 รายการท่ี 1 ลว. 4 ก.ย. 62

             72,000.00 รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ B.M.I) (@11.00)                66,000.00 รำยกำรท่ี 2                 66,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 15.38%

  @12.00 รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ B.M.I) (@11.00)               330,000.00 รำยกำรท่ี 3                330,000.00 รายการท่ี 2 , 3

           360,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 8.33%

  @12.00 2.บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด

 (M.E.Meditek) รำยกำรท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ M.E.Meditek) (@12.00)               240,000.00

รำยกำรท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ M.E.Meditek) (@12.00)                72,000.00

รำยกำรท่ี 3 (ผลิตภัณฑ์ M.E.Meditek) (@12.00)               360,000.00

รวมเป็นเงิน          692,000.00      692,000.00 รวมเป็นเงิน              616,000.00

1.Extension Tube ชนิด Microtube ขนำด 6 น้ิว

2.Extension Tube ชนิด Microtube ขนำด 18 น้ิว      6,000  tube 

3.Extension Tube ชนิด Microtube ขนำด 39 น้ิว     30,000

1     20,000  เส้น       260,000.00 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

 tube 

        72,000.00

      360,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    5  ตุลาคม  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

     1 รายการ          1,875,000.00    1,875,000.00 1.บริษัท ราชาโยค จ ากัด (@133,339.41)   1,600,073.00 บริษัท ราชาโยค จ ากัด     1,600,073.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.1/63

  @156,250.00 2.บริษัท เมืองใต้ เทรดด้ิง จ ากัด (@152333.33)   1,828,000.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 14.66% ลว. 1 ต.ค. 62

3.บริษัท ดิช วอช เซอร์วิส จ ากัด (@156250.00)   1,875,000.00

รวมเป็นเงิน        1,875,000.00   1,875,000.00 รวมเป็นเงิน   1,600,073.00

2      1 รายการ            700,000.00       700,000.00      700,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนบ๊ักเซอร์วิส       690,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.4/63

  @58,333.33  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 1.42% ลว. 1 ต.ค. 62

2.บริษัท หาดใหญ่ คลีนเน็ส แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (@58,278.66)      699,344.00

     690,000.00

4.บริษัท พีเอซี.อินเตอร์แคริ ง จ ากัด (@64,000.00)      768,000.00

5.บริษัท 108 เคมีภัณฑ์และบริการ จ ากัด (@64,008.00)      768,096.00

6.บริษัท เมืองใต้ เทรดด้ิง จ ากัด (@57,900.00)      694,800.00

รวมเป็นเงิน          700,000.00     700,000.00 รวมเป็นเงิน      690,000.00

3 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์  250  เครื อง          4,549,500.00    4,549,500.00 1.บริษัท ยอดนภา จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา  -   -   - เสนอราคาสูงกว่าวงเงินจัดเช่า 18.69% ยกเลิก

  (@505.50) 2.บริษัท เอมิ.โปร จ ากัด (ผลิตภัณฑ์ ACER รุ่น Veriton) (@600.00)   5,400,000.00

4 เก้าอ้ีแถวพักคอย แบบ 3 ที นั ง  200  ชุด            672,000.00       672,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.เจ.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ มาเก็ตต้ิง  ไม่ผ่านการพิจารณา  -   -  ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ยกเลิก

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐริกาเฟอร์นิเจอร์  ไม่ผ่านการพิจารณา

5 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์  200  เครื อง          3,639,600.00    3,639,600.00 1.บริษัท เอมิ.โปร จ ากัด (ผลิตภัณฑ์ ACER รุ่น Veriton) (@590.00)   4,248,000.00  -   -   - มีผู้เสนอราคารายเดียว ยกเลิก

  (@505.50)  - เสนอราคาสูงกว่าวงเงินจัดเช่า 16.72%

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนบ๊ักเซอร์วิส

   (@57,900.00 ลดเหลือ @57,500.00)

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1 จ้างเหมาล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงานระยะเวลา 12

 เดือน

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จ ากัด

   (@58,333.33)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    5  ตุลาคม  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาท าความสะอาดหอพักนักศึกษาแพทย์บินหลา 

4 ระยะเวลา 12 เดือน
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