
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/
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เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป
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ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
ซ้ือชุดน้้ำยำตรวจวิเครำะห์สำรเคมีในส่ิงท่ีส่งตรวจ 22 รำยกำร    17,804,265.00     17,804,265.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด      17,804,265.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด     17,804,265.00  - คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือ วร.251/64

   จำกผู้เสนอรำคำดังกล่ำว ลว.5 ส.ค. 64
 - ยินดีแถมสินค้ำจ้ำนวน 3 รำยกำร
   มูลค่ำ 629.160.00 บำท
   1.แถมรำยกำรท่ี 1 TSH จ้ำนวน 4,500 test
   (มูลค่ำ 337,150 บำท)
   2.แถมรำยกำรท่ี 20 FT4 จ้ำนวน 2,700 test
   (มูลค่ำ 202,230 บำท)
   3.แถมรำยกำรท่ี 21 FT3 จ้ำนวน 1,200 test
   (มูลค่ำ 89,880 บำท)

รวมเป็นเงิน   17,804,265.00   17,804,265.00 รวมเป็นเงิน   17,804,265.00 สุพรรษา
ซ้ือน้้ำยำตรวจวิเครำะห์สำรเคมีในเลือด 49 รำยกำร    19,092,594.10     19,092,594.10 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด      19,092,594.10 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด     19,092,594.10  - คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือ วร.252/64

   จำกผู้เสนอรำคำดังกล่ำว ลว. 25 ส.ค. 64
 - ยินดีแถมสินค้ำจ้ำนวน 20 รำยกำร
   1.แถมรำยกำรท่ี 2 จ้ำนวน 100 test
   2.แถมรำยกำรท่ี 7 จ้ำนวน 600 test
   3.แถมรำยกำรท่ี 11 จ้ำนวน 6,600 test
   4.แถมรำยกำรท่ี 12 จ้ำนวน 19,000 test
   5.แถมรำยกำรท่ี 13 จ้ำนวน 12,000 test
   6.แถมรำยกำรท่ี 14 จ้ำนวน 6,750 test
   7.แถมรำยกำรท่ี 15 จ้ำนวน 6,000 test
   8.แถมรำยกำรท่ี 16 จ้ำนวน 3,000 test
   9.แถมรำยกำรท่ี 17 จ้ำนวน 6,300 test
   10.แถมรำยกำรท่ี 18 จ้ำนวน 4,000 test
   11.แถมรำยกำรท่ี 19 จ้ำนวน 4,000 test
   12.แถมรำยกำรท่ี 20 จ้ำนวน 4,000 test
   13.แถมรำยกำรท่ี 21 จ้ำนวน 10,000 test
   14.แถมรำยกำรท่ี 22 จ้ำนวน 12,000 test
   15.แถมรำยกำรท่ี 23 จ้ำนวน 11,100 test
   16.แถมรำยกำรท่ี 24 จ้ำนวน 11,700 test
   17.แถมรำยกำรท่ี 25 จ้ำนวน 8,000 test
   18.แถมรำยกำรท่ี 26 จ้ำนวน 14,000 test
   19.แถมรำยกำรท่ี 27 จ้ำนวน 15,000 test
   20.แถมรำยกำรท่ี 42 จ้ำนวน 500 test

รวมเป็นเงิน   19,092,594.10   19,092,594.10 รวมเป็นเงิน   19,092,594.10 ชนิสรา
3 วัสดุกำรแพทย์ 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด         952,950.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด วร.254/64

1.รำยกำร ECG Electrode ผู้ใหญ่ 105,000 อัน        696,150.00         696,150.00 รำยกำรท่ี 1 ECG Electrode ผู้ใหญ่          696,150.00  - เสนอรำคำต้่ำสุดเท่ำกับวงเงินท่ีจัดซ้ือ ลว. 3 ก.ย. 64
(@6.63) ผลิตภัณฑ์ 3M (@6.63)  - บริษัทยินดีแถม ECG Electrode ผู้ใหญ่

2.รำยกำร ECG Electrode เด็ก 12,000 อัน        256,800.00         256,800.00 รำยกำรท่ี 2 ECG Electrode เด็ก          256,800.00    จ้ำนวน 1000 อัน มูลค่ำ 6,630.00 บำท
(@21.40) ผลิตภัณฑ์ 3M (@21.40)  - บริษัทยินดีแถม ECG Electrode เด็ก

   จ้ำนวน 300 อัน มูลค่ำ 6,420.00 บำท
2.บริษัท 101 เมดิแคร์ จ้ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเป็นเงิน       952,950.00        952,950.00 รวมเป็นเงิน        952,950.00 พรติมา

2 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ

1 วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  5 ตุลาคม  2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง
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4 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 1.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ้ำกัด        1,272,266.64 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)         984,743.64  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด วร.255/64

1.ไหม Si.No.0 Non needle 1,584 ซอง        123,726.24         123,726.24 รำยกำรท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ Ethicon (@84.10)           133,214.40 จ้ำกัด  - คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วอนุมัติให้เพ่ิมวงเงินจัดซ้ือ ลว.3 ก.ย. 64
(@78.11) รำยกำรท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ Ethicon (@80.81)          290,916.00  - รำยกำรท่ี 8 ยกเลิกเน่ืองจำกรำคำท่ีเสนอสูงกว่ำเกิน

2.ไหม Si.No.2/0 Non needle 3,600 ซอง        269,640.00         269,640.00 รำยกำรท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ Ethicon (@69.66)           250,776.00    ร้อยละสิบของวงเงินท่ีจัดซ้ือ
(@74.90) รำยกำรท่ี 4 ผลิตภัณฑ์ Ethicon (@94.05)            22,572.00

3. ไหม Si.No.3/0 Non needle 3,600 ซอง        231,120.00         231,120.00 รำยกำรท่ี 5 ผลิตภัณฑ์ Ethicon (@102.00)            36,720.00
(@64.20) รำยกำรท่ี 6 ผลิตภัณฑ์ Ethicon (@75.27)            46,065.25

4. ไหม Si.No.1 Non needle 240 ซอง          23,860.80          23,860.80 รำยกำรท่ี 7 ผลิตภัณฑ์ Ethicon (@22.15)            47,844.00
(@99.42) รำยกำรท่ี 8 ผลิตภัณฑ์ Ethicon (@106.49)          287,523.00

5. ไหม Si.No.2 Non needle 360 ซอง          38,840.40          38,840.40 รำยกำรท่ี 9 ผลิตภัณฑ์ Ethicon (@88.68)            63,849.60
(@107.89) รำยกำรท่ี 10 ผลิตภัณฑ์ Ethicon (@90.05)            92,786.40

6. ไหม Si.No.0 Round 1/2 C 30-31 mm. 612 ซอง          51,181.56          51,181.56
(@83.63) 2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด

7. ไหม Si.No.2/0 Round 1/2 C 25-26 mm. 2,160 ซอง        159,472.80         159,472.80 รำยกำรท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ B.Braun  ไม่ผ่านการพิจารณา
(@73.83) รำยกำรท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ B.Braun  ไม่ผ่านการพิจารณา

8. ไหม Si.No.3/0 Round 1/2 C 16-17 mm. 2,700 ซอง        236,655.00         236,655.00 รำยกำรท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ B.Braun  ไม่ผ่านการพิจารณา
(@87.65) รำยกำรท่ี 4 ผลิตภัณฑ์ B.Braun  ไม่ผ่านการพิจารณา

9. ไหม Si.No.4/0 Round 1/2 C 16/17 mm. 720 ซอง          81,784.80          81,784.80 รำยกำรท่ี 5  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
(@113.59) รำยกำรท่ี 6 ผลิตภัณฑ์ B.Braun  ไม่ผ่านการพิจารณา

10. ไหม Si.No.3/0 Round 1/2 C 20-22 mm. 1,008 ซอง          99,308.16          99,308.16 รำยกำรท่ี 7 ผลิตภัณฑ์ B.Braun  ไม่ผ่านการพิจารณา
(@98.52) รำยกำรท่ี 8 ผลิตภัณฑ์ B.Braun  ไม่ผ่านการพิจารณา

รำยกำรท่ี 9 ผลิตภัณฑ์ B.Braun  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 10 ผลิตภัณฑ์ B.Braun  ไม่ผ่านการพิจารณา

3.บริษัท ซิมมิท เฮลธ์แคร์ จ้ำกัด
รำยกำรท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ Peters  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ Peters  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ Peters  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 4 ผลิตภัณฑ์ Peters  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 5  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 6  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 7 ผลิตภัณฑ์ Peters  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 8 ผลิตภัณฑ์ Peters  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 9 ผลิตภัณฑ์ Peters  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 10 ผลิตภัณฑ์ Peters  ไม่ผ่านการพิจารณา

4.บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ้ำกัด
รำยกำรท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 4 ผลิตภัณฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 5 ผลิตภัณฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 6 ผลิตภัณฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 7 ผลิตภัณฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 8 ผลิตภัณฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 9 ผลิตภัณฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ



3

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

รำยกำรท่ี 10 ผลิตภัณฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา

5.บริษัท เมดดิก้ำ แคร์ จ้ำกัด
รำยกำรท่ี 1  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 2  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 3  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 4 ผลิตภัณฑ์ Deme TECH  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 5  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 6  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 7 ผลิตภัณฑ์ Deme TECH  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 8  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 9 ผลิตภัณฑ์ Deme TECH  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 10 ผลิตภัณฑ์ Deme TECH  ไม่ผ่านการพิจารณา

6.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ้ำกัด
รำยกำรท่ี 1  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ Deme TECH  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 3  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 4 ผลิตภัณฑ์ Deme TECH  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 5  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 6  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 7 ผลิตภัณฑ์ Deme TECH  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 8  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 9  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 10  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ

6.บริษัท เอฟ.ซี.พี.จ้ำกัด
รำยกำรท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ Nescosuture  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ Nescosuture  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ Nescosuture  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 4 ผลิตภัณฑ์ Nescosuture  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 5  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 6 ผลิตภัณฑ์ Nescosuture  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 7 ผลิตภัณฑ์ Nescosuture  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 8  ไม่ยืน่ขอ้เสนอ
รำยกำรท่ี 9 ผลิตภัณฑ์ Nescosuture  ไม่ผ่านการพิจารณา
รำยกำรท่ี 10 ผลิตภัณฑ์ Nescosuture  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน     1,315,589.76     1,315,589.76 รวมเป็นเงิน        984,743.64 ณัฐธิดา

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ
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5 วัสดุกำรแพทย์ 1.บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟำร์มำซูติคอล        9,998,850.00 บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟำร์มำซูติคอล      9,998,850.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด วร.256/64

1.Syncho 15 ช้ิน        192,600.00         192,600.00  - บริษัทยินดีแถม 4 รำยกำร ลว.8 ก.ย. 64

2.Target coil (All sizes) 150 เส้น      3,750,000.00       3,750,000.00    มูลค่ำ 2,351,850.00 บำท

3.Trevo provue stent 15 ชุด      2,006,250.00      2,006,250.00    1.Target coil (All sizes) จ้ำนวน 53 เส้น

และ Trevo Pro 18 Microcatheter    2.Trevo provue stent และ Trevo Pro 18

4.Surpass streamline 15 เส้น      4,050,000.00       4,050,000.00     Microcatheter จ้ำนวน 3 ชุด

    3.Surpass streamline จ้ำนวน 3 เส้น

    4.AXS VECTA INTERMEDIATE CATHETER

    จ้ำนวน 2 เส้น

รวมเป็นเงิน     9,998,850.00     9,998,850.00 รวมเป็นเงิน     9,998,850.00 ชนิสรา

6 วัสดุกำรแพทย์ 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ้ำกัด        2,595,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ้ำกัด      2,595,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด วร.257/64

1.Cragg-McNamara Valved inFusion 20 เส้น        120,000.00         120,000.00  - บริษัทยินดีแถมสินค้ำมูลค่ำ 120,000.00 บำท ลว.8 ก.ย. 64

2.Concerto detachablr coil 150 เส้น      2,475,000.00      2,475,000.00    1.Cragg-McNamara Valved inFusion

   จ้ำนวน 5 เส้น

   2.Impact Admiral Pacitaxel-Eluting PTA Ballon

   Cartheter 0.035 จ้ำนวน 6 เส้น

รวมเป็นเงิน     2,595,000.00     2,595,000.00 รวมเป็นเงิน     2,595,000.00 ชนิสรา

7 1.ถุงมือยำงส้ำหรับตรวจโรคชนิดdisposable No.S 2,400,000 ช้ิน      3,384,000.00      3,384,000.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สินสิริ เมดิเทค        3,722,400.00 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สินสิริ เมดิเทค      3,722,400.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด วร.258/64

2.ถุงมือยำงส้ำหรับตรวจโรคชนิดdisposable No.M 240,000 ช้ิน        338,400.00         338,400.00  - คณะกรรมกำร ฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจำก ลว.7 ก.ย. 64

   ผู้เสนอรำคำดังกล่ำว

รวมเป็นเงิน     3,722,400.00     3,722,400.00 รวมเป็นเงิน     3,722,400.00 ปวันพัชร

8 จ้ีทองรูปพรรณ 104 ช้ิน        790,400.00         790,400.00 1.ห้ำงทองไทยยินดี 2 จ้ำกัด           790,400.00 1.ห้ำงทองไทยยินดี 2 จ้ำกัด         790,400.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด จร.51/64

 - คณะกรรมกำร ฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจำก ลว.30 ส.ค. 64

   ผู้เสนอรำคำดังกล่ำว

รวมเป็นเงิน        790,400.00        790,400.00 รวมเป็นเงิน        790,400.00 สมยศ

9 ขอจ้ำงบ้ำรุงรักษำตรวจอวัยวะภำยในด้วย 14 เคร่ือง      2,273,000.00      2,273,000.00 1.บริษัทอิโนเวช่ันส์ จ้ำกัด        2,273,000.00 1.บริษัทอิโนเวช่ันส์ จ้ำกัด      2,273,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด จร.52/64

คล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง  - คณะกรรมกำร ฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดจ้ำงจำก ลว.1 ก.ย. 64

   ผู้เสนอรำคำดังกล่ำว

รวมเป็นเงิน     2,273,000.00     2,273,000.00 รวมเป็นเงิน     2,273,000.00 สุพรรษา

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง

วิธีเฉพำะ 

เจำะจง
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เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 7 เคร่ือง      1,680,000.00     1,680,000.00 1.บริษัท โซวิค จ ากัด        1,540,000.00 บริษัท โซวิค จ ากัด    1,540,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.1/65

พร้อมกระตุ้นการเต้นหัวใจ  (ผลิตภัณฑ์ ZOLL)  - มีคะแนนสูงสุด 95 คะแนน ลว. 1 ต.ค. 64

  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 8.33%

(40:60) 2.บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด        1,610,000.00  - บริษัทแถม Stat padz (18 ช้ิน /เคร่ือง) รวม 126 ช้ิน

 (ผลิตภัณฑ์ PHILIPS)  - แถม สาย 3 lead EKG Cable ( 1เส้น/เคร่ือง)  

   รวม 7 เส้น

 - แถม กระดาษ (20 พับ/เคร่ือง) รวมจ านวน 140 ช้ิน

 - เพ่ิมการรับประกันจาก 3 ปีเป็น 5 ปี (รวม Batterry)

รวมเป็นเงิน     1,680,000.00   1,680,000.00 รวมเป็นเงิน   1,540,000.00 อัญชิษฐา

จ้างเหมาแรงงานเก็บ - ขนย้าย 1 รายการ         458,160.00       458,160.00 วิธีเฉพาะ 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคออพเพอเรท สินทรัพย์ภาคใต้          458,160.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคออพเพอเรท สินทรัพย์ภาคใต้       458,160.00  - เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมีการผลิต จ.1/65

ขยะท่ัวไปในพ้ืนท่ีบริเวณ เจาะจง    จ าหน่าย ก่อสร้างและให้บริการท่ัวไป ลว.1 ต.ค.64

คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี  - มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ 2565    ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 วรรคหน่ีง

   (2) (ข)

รวมเป็นเงิน       458,160.00     458,160.00 รวมเป็นเงิน     458,160.00 ธีรเจต

จ้างเหมาบริการรักษาความ 12 เดือน         656,640.00 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอวิส เอส.ที.ที          585,504.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอวิส เอส.ที.ที       584,400.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.2/65

ปลอดภัยด้านการจราจร  ( @54,720.00) ทวีทรัพย์ จ ากัด ทวีทรัพย์ จ ากัด  - เสนอราคาต่ ากว่าวงเงินท่ีขอจัดจ้าง 10.83% ลว.1 ต.ค.64

บริเวณพ้ืนท่ีโรงพยาบาล    (@48,792.00)  - บริษัทยินดีลดราคาเหลือ 584,400.00 บาท

สงขลานครินทร์

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จ ากัด 642,000.00

   (@53,500.00)

3.บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จ ากัด 758,400.00

   (@63,200.00)

4.บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟต้ีการ์ด จ ากัด 629,999.00

   (@52,499.92)

5.บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะซัน การ์ด จ ากัด 623,999.00

   (@51,999,92)

6.บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จ ากัด          645,598.00

   (@53,799.83)

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

3

2

1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564

งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี  4 ตุลาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

วิธีคัดเลือก

และเกณฑ์

อ่ืนๆ
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ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

7.บริษัท รักษาความปลอดภัย ทชากรเซอร์วิส8 จ ากัด          832,032.00

   (@69,336.00)

8.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฮารีส การ์ด จ ากัด          652,000.00

      (@54,333.33)

รวมเป็นเงิน       656,640.00                 -   รวมเป็นเงิน     584,400.00 ธีรเจต

จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 12 เดือน      1,972,472.76 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟต้ีการ์ด จ ากัด 1,959,999.00 บริษัท เอฟทีเอ 56 จ ากัด    1,920,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.3/65

อาคารหอพักบุคลากร (@164,372.73)    (@163,333.25)  - เสนอราคาต่ ากว่าวงเงินท่ีขอจัดซ้ือจัดจ้าง 2.43% ลว. 1 ต.ค.64

คณะแพทยศาสตร์  - ยินดีลดราคาเหลือ 1,920,000.00 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนบ๊ัคเซอร์วิส 1,962,141.71

   (@163,511.81)   

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัตตาพานิชย์ 1,939,999.00  

   (@161,666.58)

4.บริษัท เอฟทีเอ 56 จ ากัด        1,924,555.00

   (@160,379.58)

รวมเป็นเงิน     1,972,472.76                 -   รวมเป็นเงิน   1,920,000.00 ธีรเจต

จ้างเหมาแรงงานให้บริการ 1 รายการ      1,009,999.00 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟต้ีการ์ด จ ากัด 1,000,000.00 บริษัท เอฟทีเอ 56 จ ากัด       876,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.4/65

รถกอล์ฟไฟฟ้า ในพ้ืนท่ีบริเวณ (@84,166.58)    (@83,333.33)  - เสนอราคาต่ ากว่าวงเงินท่ีขอจัดจ้าง 13.27% ลว.1 ต.ค.64

คณะแพทยศาสตร์  - ยินดีลดราคาเหลือ 876,000.00 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรกฎการ์เด้นโฮม 936,000.00

   (@78,000.00)   

3.บริษัท เอฟทีเอ 56 จ ากัด          876,214.96

   (@73,017.91)

4.บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จ ากัด 931,680.00

   (@77,640.00)

5.บริษัท ทรัพย์ทวีพงศ์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 1,076,587.00

   (@89,715.58)

รวมเป็นเงิน     1,009,999.00                 -   รวมเป็นเงิน     876,000.00 ธีรเจต

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

3

4
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ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

6 จ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ 12 เดือน      1,800,000.00 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟต้ีการ์ด จ ากัด 1,759,999.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จ ากัด    1,716,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.5/65

บริเวณคณะแพทยศาสตร์ (@150,000.00)    (@146,666.58)  - เสนอราคาต่ ากว่าเงินท่ีขอจัดจ้าง 4.67% ลว. 1 ต.ค.64

 - ยินดีลดราคาเหลือ 1,716,000.00 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรกฎการ์เด้นโฮม        1,755,000.00

   (@146,250.00)

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.พี.อาร์ แลนด์สเคป        1,799,954.00

   (@149,996.168)

4.บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จ ากัด        1,723,800.00

   (@143,650.00)

รวมเป็นเงิน     1,800,000.00                 -   รวมเป็นเงิน   1,716,000.00 ธีรเจต

7 เช่าคอมพิวเตอร์ 400 เคร่ือง      7,171,200.00 e-bidding 

เกณฑ์ราคา
1.บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ผ่านการพิจารณา  - ยกเลิกเน่ืองจากผู้เสนอราคา เสนอราคาสูงกว่าวงเงิน ยกเลิก

เกณฑ์ราคา    ผลิตภัณฑ์ ACER รุ่น Veriton Z    จัดเช่า 38.53%

รวมเป็นเงิน     7,171,200.00                 -   รวมเป็นเงิน

e-bidding 

เกณฑ์ราคา


