สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2563
หนวยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วันที่ 11 เมษายน 2563
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง/งบประมาณ

จํานวน

1 1.ถุงมือยางสําหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable ขนาด S

6,600,000

ขาง

@0.68

2.ถุงมือยางสําหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable ขนาด M

700,000

ขาง

@0.67

3.ถุงมือยางสําหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable ขนาด L

60,000

ขาง

ราคากลาง

วิธี
จัดซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

- คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

วร.121/63

4,276,800.00 - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 3.28%

ลว. 2 มี.ค. 63

4,389,000.00 รายการที่ 1

@0.67

e-bidding 1.บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด
เกณฑ รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ Orex Mediglove) (@0.665)
ราคา รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Orex Mediglove) (@0.665)

465,500.00 รายการที่ 2

453,600.00

(Satory)

รายการที่ 3 (ผลิตภัณฑ Orex Mediglove) (@0.665)

39,900.00 รายการที่ 3

38,880.00

หางหุนสวนจํากัดสินสิริเมดิเทค

2.หางหุนสวนจํากัดสินสิริเมดิเทค

รวมเปนเงิน
2 1.สําลีกอนชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 0.35 กรัม (7กอน/ซอง)

4,931,200.00
450,000

ซอง

540,000.00
@1.20

2.สําลีกอนชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 0.35 กรัม (5กอน/ซอง)

200,000

ซอง

238,000.00

24,000

ซอง

81,120.00

4,276,800.00

รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Satory) (@0.648)

453,600.00

รายการที่ 3 (ผลิตภัณฑ Satory) (@0.648)

38,880.00

4,931,200.00

รวมเปนเงิน

540,000.00 e-bidding 1.บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด
เกณฑ รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ Lintech)
(@1.36 ลดเหลือ @1.31)
238,000.00 ราคา

@1.19
3.สําลีกอนชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 1.00 กรัม (3กอน/ซอง)

รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ Satory) (@0.648)

81,120.00

4,769,280.00

บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด
589,500.00 รายการที่ 1
รายการที่ 2

รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Lintech) (@1.19)

238,000.00 รายการที่ 3

รายการที่ 3 (ผลิตภัณฑ Lintech) (@3.44)

82,560.00

- คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
589,500.00 รายการที่ 1 - เสนอราคาต่ําสุดสูงกวาวงเงินจัดซื้อ 9.17%

วร.119/63
ลว. 6 มี.ค. 63

238,000.00 รายการที่ 2 - เสนอราคาต่ําสุดเทากับวงเงินจัดซื้อ
82,560.00 รายการที่ 3 - เสนอราคาต่ําสุดสูงกวาวงเงินจัดซื้อ 1.78%
- คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม

@3.38
(Lintech)
รวมเปนเงิน
3 ชุดใหอาหารเหลวผูปวยทางสาย

859,120.00
58,000

ชุด

597,400.00
@10.30
(M.E.Meditek)

รวมเปนเงิน
4 Quadruple Blood Bag ขนาด 450 ml สําหรับเตรียม Leukocyte
Poor Packed Red Cell

597,400.00
10,000

ถุง

3,638,000.00
@363.80
(Terumo/อินเดีย)

859,120.00
597,400.00 e-bidding 1.บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด
เกณฑ (ผลิตภัณฑ M.E.Meditek) (@10.00)
ราคา
597,400.00
3,638,000.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
เกณฑ (ผลิตภัณฑ Terumo/เวียดนาม) (@358.45)
ราคา

รวมเปนเงิน
580,000.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

910,060.00
580,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 2.91%

3,638,000.00

3,638,000.00

ลว. 6 มี.ค. 63

- แถม600ชุด มูลคา 6,000.00 บาท (เฉลี่ย9.90บาท/ชุด)
รวมเปนเงิน
3,584,500.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

580,000.00
3,584,500.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 1.47%
- แถม150ชุด มูลคา 53,767.50 บาท (เฉลี่ย 353.15 บาท/

- แถมคีมรีดสายถุงเลือด จํานวน 3 อัน เปนเงิน
24,000.00 บาท
รวมเปนเงิน

วร.120/63

รวมเปนเงิน

3,584,500.00

วร.133/63
ลว. 19 มี.ค. 63

2

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

5 ชุดอุปกรณสําหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาว
นอยชนิด 2-3 ถุง

จํานวน

300

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง/งบประมาณ
ชุด

1,912,770.00
@6,375.90
(Terumo/USA.)

รวมเปนเงิน
6 Triple Blood Bag with CPDA1 350 cc. (ชนิดมี Driversion
Pouch)

1,912,770.00
6,000

ถุง

1,152,000.00
@192.00
(Terumo/อินเดีย)

ราคากลาง

วิธี
จัดซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,912,770.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
เกณฑ (ผลิตภัณฑ Terumo/USA.) (@6,375.90)
ราคา

7 1.Suction Set Sterile No.6 พรอมถุงมือสําหรับตรวจโรค ขนาด S

1,152,000.00
10,000

ชุด

72,000.00
@7.20

2.Suction Set Sterile No.8 พรอมถุงมือสําหรับตรวจโรค ขนาด S

30,000

ชุด

216,000.00

8,000

ชุด

57,600.00

57,600.00

240,000

ชุด

1,728,000.00

1,728,000.00

@7.20
5.Suction Set Sterile No.14 พรอมถุงมือสําหรับตรวจโรค ขนาด S

8,000

ชุด

57,600.00

57,600.00

1,912,770.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

วร.134/63
ลว. 19 มี.ค. 63

1,912,770.00
1,149,180.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 0.24%

วร.137/63
ลว. 20 มี.ค. 63

1,149,180.00

รวมเปนเงิน

1,149,180.00
- คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

วร.132/63

69,000.00 - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 4.17%

ลว. 25 มี.ค. 63

ไมผานการพิจารณา บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
รายการที่ 1
รายการที่ 2

207,000.00

รายการที่ 3

55,200.00

รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ B.M.I) (@6.90)

69,000.00 รายการที่ 4

1,656,000.00

รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ B.M.I) (@6.90)

207,000.00 รายการที่ 5

55,200.00

รายการที่ 3 (ผลิตภัณฑ B.M.I) (@6.90)

55,200.00

รายการที่ 4 (ผลิตภัณฑ B.M.I) (@6.90)

1,656,000.00

รายการที่ 5 (ผลิตภัณฑ B.M.I) (@6.90)

55,200.00

2.บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด

@7.20
4.Suction Set Sterile No.12 พรอมถุงมือสําหรับตรวจโรค ขนาด S

1,152,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

1,152,000.00
72,000.00 e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส
เกณฑ (ผลิตภัณฑ Guangdong Haiou)
216,000.00 ราคา

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

- เสนอราคาต่ําสุดเทากับวงเงินจัดซื้อ

รวมเปนเงิน

1,152,000.00 e-bidding 1.บริษัท เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เกณฑ (ผลิตภัณฑ JMS/สิงคโปร) (@192.00)
ราคา

@7.20
3.Suction Set Sterile No.10 พรอมถุงมือสําหรับตรวจโรค ขนาด S

1,912,770.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

1,912,770.00

2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
(ผลิตภัณฑ Terumo/เวียดนาม) (@191.53)
รวมเปนเงิน

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

@7.20
(B.M.I)
รวมเปนเงิน
8 ECG Electrode ผูใหญและเด็ก

รวมเปนเงิน

2,131,200.00
2 รายการ

919,800.00

919,800.00

2,131,200.00
919,800.00 e-bidding
เกณฑ
ราคา
919,800.00

รวมเปนเงิน

2,042,400.00
- ไมมีผูยื่นเสนอราคา

ยกเลิก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563
หนวยจัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วันที่ 11 เมษายน 2563
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1 เครื่องพับผา

จํานวน

1 เครื่อง

รวมเปนเงิน
2 หองเย็นเก็บรักษาสวนประกอบเลือดพรอมอุปกรณติดตั้ง

1 รายการ

รวมเปนเงิน
3 1.ตูอบเด็ก พรอมปรับเปลี่ยนเปนเครื่องใหความอบอุนพรอม
ชั่งน้ําหนัก (Incubator and Radaint Warmer with Weight
Monitor)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง/งบประมาณ
2,000,000.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

2,500,000.00 e-bidding 1.บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด
เกณฑราคา (ผลิตภัณฑ Image รุน Amfold / ประเทศไทย)
: เกณฑอื่น
(40 : 60) 2.บริษัท เจ.บี.อินดัสเตรียล แมซซีน เทรดดิ้ง จํากัด

2,000,000.00

2,500,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00 e-bidding 1.บริษัท เค.ท็อท(1993) จํากัด
เกณฑราคา (8,525,000.00 บาท ลดเหลือ....)
: เกณฑอื่น
(30 : 70) 2.บริษัท โอเค คูล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

1,650,000.00 บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย

ตู

1,200,000.00

1 เครื่อง

3.ตูอบเด็ก (Transport Incubator)

1

8,300,000.00 บริษัท เค.ท็อท(1993) จํากัด

900,000.00

ตู

1 เครื่อง

ลว. 2 มี.ค. 63

1,650,000.00
8,300,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดสูงกวาวงเงินจัดซื้อ 3.75%

ค.50/63
ลว. 4 มี.ค. 63

- การประเมินประสิทธิภาพตอราคาได 90.00
9,300,000.00

- ขยายเวลารับประกันใหสิ้นสุดพรอมรายการที่ซื้อ 2 รายการ
(หองเย็นเก็บศพแบบ 20 ศพ, เตียงผาศพ ที่ บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอ
เท็คฯ แถมมากับเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร)
รวมเปนเงิน
บริษัท เอิรธ ไลน จํากัด

8,300,000.00
895,000.00 รายการที่ 1 และ 3

ยกเลิก

- ยกเลิกประกวดราคาเนื่องจากไมมีผูเสนอราคา

895,000.00

2.บริษัท เมดิก ไลฟ จํากัด
รายการที่ 2
(ผลิตภัณฑ SIARE รุน FALCO 202 EVO / อิตาลี)

รวมเปนเงิน
4 1.เครื่องชวยหายใจ ชนิดความถี่สูง (High Frequency
Oscillatory Ventilator)

900,000.00

ค.51/63

ไมผานการพิจารณา

รายการที่ 2
2.เครื่องชวยหายใจเด็กเล็ก ชนิดเคลื่อนที่ได (Transport
Ventilator Mobile)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

- การประเมินประสิทธิภาพตอราคาได 89.00

รวมเปนเงิน

1,200,000.00 e-bidding 1.บริษัท เอิรธ ไลน จํากัด
เกณฑราคา รายการที่ 2
(ผลิตภัณฑ BIO-MED รุน TV-100 / สหรัฐอเมริกา)

1,650,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 20%

8,000,000.00 10,000,000.00
1

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

- คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ค.64/63
ลว. 11 มี.ค. 63

- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 0.56%

900,000.00

630,000.00

630,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

รวมเปนเงิน

1,600,000.00

1,400,000.00 e-bidding 1.บริษัท ที อี คิว จํากัด
เกณฑราคา รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ CareFusion รุน 3100B)

1.บริษัท ที อี คิว จํากัด
1,300,000.00 รายการที่ 1

895,000.00
รายการที่ 1
1,300,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ค.66/63
ลว. 11 มี.ค. 63

- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 18.75%
2.เครื่องติดตามสัญญาณชีพ

1 เครื่อง

600,000.00

350,000.00

2.บริษัท โซวิค จํากัด
รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Philips รุน IntelliVue X3)

2.บริษัท โซวิค จํากัด
350,000.00 รายการที่ 2

350,000.00 รายการที่ 2
- คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

3.บริษัท ออริจิเนเตอร จํากัด

400,000.00

- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 41.67%

รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Philips รุน IntelliVue X3)
รวมเปนเงิน

2,200,000.00

1,750,000.00

- แถม Philips SpO2 Senser สําหรับเด็ก จํานวน 1 เสน
เปนเงิน 20,400.00 บาท
รวมเปนเงิน

1,650,000.00

ค.67/63
ลว. 11 มี.ค. 63

2

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

5 ชุดเครื่องมือสองผาตัดภายในโพรงมดลูกแบบดูดชิ้นเนื้อได

จํานวน

1 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง/งบประมาณ
1,300,000.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,300,000.00 e-bidding 1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด
เกณฑราคา (ผลิตภัณฑ Richard Wolf / เยอรมนี)

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

1,288,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

1,288,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดสูงกวาวงเงินจัดซื้อ 0.92%

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

ค.92/63
ลว. 11 มี.ค. 63

- แถมอุปกรณ มูลคารวม 181,000.00 บาท ดังนี้
1.ลวดตัดชิ้นเนื้อ จํานวน 6 ชิ้น
2.Hook Electrode จํานวน 2 ชิ้น
3.ขวดแกวสําหรับเก็บชิ้นเนื้อ ขนาด 250 ml จํานวน 2 ขวด
4.ถังพลาสติกสําหรับน้ําทิ้ง ขนาด 2,000 ml จํานวน 1 ใบ
5.ชุดสายน้ําดูดชิ้นเนื้อแบบใชครั้งเดียวทิ้ง จํานวน 10 ชิ้น
6.ฟลเตอรกรองความชื้นสําหรับเครื่องดูดชิ้นเนื้อ
(แบบใชครั้งเดียว) จํานวน 10 ชิ้น
7.ฟลเตอรกรองความชื้นสําหรับถังใสน้ําทิ้ง
(แบบใชครั้งเดียว) จํานวน 10 ชิ้น
8.หลอดเก็บลวดเก็บชิ้นเนื้อ จํานวน 2 ชิ้น
9.สายจี้ สําหรับใชตอเครื่องจี้เดิม ที่โรงพยาบาลมีใชงานอยูได
จํานวน 2 เสน
รวมเปนเงิน
6 เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม ปริมาณนอย

1,300,000.00
2 เครื่อง

600,000.00

1,300,000.00

รวมเปนเงิน

600,000.00 e-bidding 1.บริษัท ไบโอมิเดีย (ประเทศไทย) จํากัด
เกณฑราคา (ผลิตภัณฑ IMPLEN / Germany)
2.บริษัท เน็กซไบโอ (ประเทศไทย) จํากัด
(ผลิตภัณฑ IMPLEN / Germany)

รวมเปนเงิน
7 เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภภาวะวิกฤต

600,000.00
1 เครื่อง

3,600,000.00

3,600,000.00

3,600,000.00

ค.86/63
ลว. 12 มี.ค. 63

600,000.00
รวมเปนเงิน

3,600,000.00 e-bidding 1.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด
เกณฑราคา (ผลิตภัณฑ Huntleigth / อังกฤษ)

598,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 0.01%

600,000.00

2.บริษัท บี เอ็ม ที เซลล แอนด ซัพพลาย จํากัด
(ผลิตภัณฑ Genuine / เยอรมนี)

รวมเปนเงิน

598,000.00 บริษัท ไบโอมิเดีย (ประเทศไทย) จํากัด

1,288,000.00

3,198,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

598,000.00
3,198,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 11.17%
- บริษัทยินดีแถม มูลคารวม 862,000.00 บาท ดังนี้
1.เพิมการรับประกันจาก 2 ป เปน 4 ป (ไมรวมอุปกรณ
ประกอบ)
2.แถมสายรัดหนาทองคนไข จํานวน 9 ชุด (รวม 18 เสน)
3.Upgrade เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภฯ
จํานวน 8 เครื่อง รับประกัน 2 ป
4.แถมเครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา
1000VA จํานวน 1 เครื่อง รับประกัน 1 ป
5.แถมเครื่องสํารองไฟสําหรับจอภาพแสดงผล ขนาดไมนอยกวา
1000VA จํานวน 1 เครื่อง รับประกัน 1 ป
6.เพิ่มฟงกชั่นระบบ วัดความดันโลหิตแบบภายนอก
(Maternal NIBP) และวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด
Maternal SpO2 ของมารดาได จํานวน 8 เครื่อง รับประกัน 2 ป

3,199,000.00

รวมเปนเงิน

3,198,000.00

ค.89/63
ลว. 13 มี.ค. 63

3

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

8 ตูเตรียมยาเคมีบําบัด (Isolator)

จํานวน

1 ตู

2,450,000.00

รวมเปนเงิน
9 กลองจุลทรรศนสองตา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง/งบประมาณ

30 กลอง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

2,450,000.00 e-bidding 1.บริษัท ซายนเทค จํากัด
เกณฑราคา (ผลิตภัณฑ CAS รุน CAS 2-4 / อังกฤษ)
(2,379,680.00 บาท ลดเหลือ...)

2,450,000.00

2,450,000.00

1,800,000.00

1,440,000.00 e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด กาญจนดิษฐ
เกณฑราคา (ผลิตภัณฑ Motic รุน B210 / ฮองกง)
: เกณฑอื่น
(30 : 70) 2.บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(ผลิตภัณฑ Nikon รุน Eclipse E200 / ญี่ปุน)

4.บริษัท สเปซเมด จํากัด
(ผลิตภัณฑ Olympus รุน CX23 / ญี่ปุน)
5.บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด แอดดูเคชั่นแนล จํากัด
(ผลิตภัณฑ Euromex รุน BS-1152-PLi /
เนเธอรแลนด)
6.บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด
(ผลิตภัณฑ Leica รุน DM500 / เยอรมนี)
10 1.ตูอบเด็ก พรอมปรับเปลี่ยนเปนเครื่องใหความอบอุนพรอม
ชั่งน้ําหนัก (Incubator and Radaint Warmer with Weight
Monitor)

2,000,000.00 บริษัท ซายนเทค จํากัด

987,000.00 บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด แอด
ดูเคชั่นแนล จํากัด

ตู

1,200,000.00

1

ตู

630,000.00

630,000.00

รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ GE Healthcare
รุน Giraffe Omnibed Carestation)

2,000,000.00
867,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 54.83%

1,705,800.00

1.บริษัท ซายน เอ็นจิเนีย อินเตอร
1,000,000.00 เนชั่นแนล จํากัด
รายการที่ 1
1,084,500.00 2.บริษัท เอิรธ ไลน จํากัด
รายการที่ 2

485,000.00

867,000.00
รายการที่ 1
- คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

รวมเปนเงิน

ลว. 26 มี.ค. 63

- แถมอุปกรณ มูลคารวม 130,000.00 บาท ดังนี้
1.Head mattress พรอมระบบซอฟแวรติดตั้งภายในเครื่อง
485,000.00 จํานวน 1 ชุด
2.Skin probe จํานวน 10 ชุด
3.Probe cover จํานวน 100 ชิ้น
4.IV tube สําหรับตอระบบทําความชื้น จํานวน 20 เสน

- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 23.02%
1,830,000.00

ค.113/63

1,000,000.00 - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 16.66%

- คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

1,830,000.00

ลว. 16 มี.ค. 63

867,000.00

รายการที่ 2

รวมเปนเงิน

ค.54/63

1,170,000.00

3.บริษัท เอิรธ ไลน จํากัด
รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Natus รุน TR2005)

ลว. 13 มี.ค. 63

ไมผานการพิจารณา

2.บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)
2.ตูอบเด็ก (Transport Incubator)

ค.97/63

1,680,000.00

รวมเปนเงิน
1,200,000.00 e-bidding 1.บริษัท ซายน เอ็นจิเนีย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เกณฑราคา รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ Drager รุน Babyleo TN 500)

2,000,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

- การประเมินประสิทธิภาพตอราคาได 86.00

1,800,000.00
1

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 18.37%
รวมเปนเงิน

3.บริษัท ซายนซิตี้ จํากัด

รวมเปนเงิน

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

1,485,000.00

ค.114/63
ลว. 16 มี.ค. 63

4

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จํานวน

11 เครื่องไตเทียม

2 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง/งบประมาณ
800,000.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

840,000.00 e-bidding 1.บริษัท เมดิทอป จํากัด
เกณฑราคา (ผลิตภัณฑ Asahi รุน MDS-101 / ญี่ปุน)
: เกณฑอื่น
(40 : 60) 2.บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด
(ผลิตภัณฑ Nikkiso รุน DBB-27 / ญี่ปุน)
(830,000.00 บาท ลดเหลือ…)

710,000.00 บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย)
จํากัด

1 รายการ

- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 2.50%

ค.96/63
ลว. 23 มี.ค. 63

800,000.00

รวมเปนเงิน
9,800,000.00 e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด แหลมทองเทพวณิชกอสราง
เกณฑราคา - หมวดงานตกแตงภายใน

หางหุนสวนจํากัด ดับบลิว แอนด เอฟ
2,542,595.00

- หมวดงานตกแตงภายใน

3,121,739.00

- หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร

1,812,958.00

- หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร

2,006,656.40

- หมวดงานระบบปรับอากาศ

1,405,995.00

- หมวดงานระบบปรับอากาศ

1,597,220.00

- หมวดงานระบบดับเพลิง

278,260.00

- หมวดงานระบบดับเพลิง

305,131.00

- หมวดงานระบบสุขาภิบาล

19,458.00

- หมวดงานระบบสุขาภิบาล

19,458.00

รวม

6,059,266.00

รวม

7,050,204.40

Factor F=1.2974

1,802,025.71

Factor F=1.2974

2,096,730.79

รวมคากอสราง

7,861,291.71

รวมคากอสราง

9,146,935.19

ครุภัณฑของงานระบบจัดสราง

776,766.50

ครุภัณฑของงานระบบจัดสราง

688,887.40

รวม

8,638,058.21

รวม

9,835,822.59

คิดเพียง

8,638,000.00

คิดเพียง

9,800,000.00
2.หางหุนสวนจํากัด ฐาปนา เฮาสซิ่ง ควอลิตี้

วงเงินงบประมาณ (9,600,000.00 บาท)

780,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

780,000.00

800,000.00

12 จางกอสรางปรับปรุงชั้น 8 อาคาร ศรีเวชวัฒน เปนโครงการ
จัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทยและภาควิชาชีวเวชศาสตร

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

- การประเมินประสิทธิภาพตอราคาได 87.24

3.บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด
(ผลิตภัณฑ Fresenius รุน 4008A / เยอรมนี)
รวมเปนเงิน

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

- หมวดงานตกแตงภายใน

3,683,117.00

- หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร

2,006,656.40

- หมวดงานระบบปรับอากาศ

2,268,670.00

- หมวดงานระบบดับเพลิง

458,980.00

- หมวดงานระบบสุขาภิบาล

32,565.00
รวม

8,449,988.40

Factor F=1.2974

2,513,026.55

รวมคากอสราง

10,963,014.95

ครุภัณฑของงานระบบจัดสราง

1,113,463.40

รวม

12,076,478.35

คิดเพียง

10,900,000.00

780,000.00
8,408,400.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดจาง 12.15%
และต่ํากวาราคากลาง 14.20%

จ.33/63
ลว. 25 มี.ค. 63

5

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จํานวน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง/งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

3.หางหุนสวนจํากัด ดับบลิว แอนด เอฟ เฟอรนิเจอร

รวมเปนเงิน
13 จางปรับปรุงและตกแตงภายในพื้นที่ชั้น 1 อาคารบริหาร

1 รายการ

รวมเปนเงิน
14 ตูแชแข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบยืน (Freezer -80)

รวมเปนเงิน

2,769,477.00

- หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร

1,866,563.80

- หมวดงานระบบปรับอากาศ

1,393,725.00

- หมวดงานระบบดับเพลิง

266,925.00

- หมวดงานระบบสุขาภิบาล

19,458.00
รวม

6,316,148.80

Factor F=1.2974

1,878,422.65

รวมคากอสราง

8,194,571.45

ครุภัณฑของงานระบบจัดสราง

602,998.50

รวม

8,797,569.95

คิดเพียง

8,408,400.00

9,800,000.00

9,800,000.00

8,134,700.00

8,134,700.00 e-bidding 1.บริษัท ไทยเดนกิเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิส จํากัด
เกณฑราคา

8,134,700.00
1 ตู

- หมวดงานตกแตงภายใน

700,000.00

700,000.00

รวมเปนเงิน

7,933,000.00

3.หางหุนสวนจํากัด ฐาปนา เฮาสซิ่ง ควอลิตี้

7,700,000.00

4.หางหุนสวนจํากัด รพี กอสราง

7,399,900.00

5.บริษัท บารอกัตเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

6,461,835.15

700,000.00 e-bidding 1.บริษัท กิบไทย จํากัด
เกณฑราคา (ผลิตภัณฑ HAIER รุน DW-86L728ST)
(695,000.00 บาท ลดเหลือ...)

6,461,835.15 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดจางและราคากลาง 20.56%

2.หางหุนสวนจํากัด แหลมทองเทพวณิชกอสราง

8,134,700.00

700,000.00

8,800,231.69 บริษัท บารอกัตเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

8,408,400.00

รวมเปนเงิน
690,000.00 บริษัท กิบไทย จํากัด

ลว. 30 มี.ค. 63

6,461,835.15
690,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 1.43%
- ยินดีแถม
1.เพิ่มการรับประกันคุณภาพสินคา จาก 2 ป เปน 3 ป
2.เปลี่ยนแปลงขนาดของ Stabilizer จาก 3000VA เปน
5000VA
3.แถมอุปกรณคอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟ 1 ชุด
เปนเงิน 70,000.00 บาท รับประกัน 1 ป
4 แถมกลองใสตัวอยาง จํานวน 100 กลอง เปนเงิน 5 000 00

รวมเปนเงิน

จ.30/63

690,000.00

ค.126/63
ลว. 7 เม.ย. 63

