
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1.สติกเกอร์ต่อเนือ่ง ขนาด 2.75 นิว้ * 2.5 นิว้ 1,500 ม้วน           135,315.00           135,315.00 1.บริษทั ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จ ากัด บริษทั ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จ ากัด  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.178/64

  แถบสีชมพู  @90.21 รายการที ่1 (@90.00)            135,000.00 รายการที ่1           135,000.00 รายการที1่-3 ลว.5 เม.ย.64

2.สติกเกอร์ต่อเนือ่ง ขนาด 2.75 นิว้ * 2.5 นิว้ 1,500 ม้วน           135,315.00           135,315.00 รายการที ่2 (@90.00)            135,000.00 รายการที ่2           135,000.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 0.23%

  แถบสีฟา้  @90.21 รายการที ่3 (@90.00)            108,000.00 รายการที ่3           108,000.00 รายการที4่-6

3.สติกเกอร์ต่อเนือ่ง ขนาด 2.75 นิว้ * 2.5 นิว้ 1,200 ม้วน           108,252.00          108,252.00 รายการที ่4 (@89.00)            267,000.00 รายการที ่4           267,000.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 0.56%

  แถบสีเขียว  @90.21 รายการที ่5 (@89.00)             89,000.00 รายการที ่5            89,000.00

4.สติกเกอร์ชนดิม้วน ขนาด 8 ซม. * 10.5 ซม. 3,000 ม้วน           268,500.00           268,500.00 รายการที ่6 (@89.00)            356,000.00 รายการที ่6           356,000.00

  แถบสีชมพู  @89.50

5.สติกเกอร์ชนดิม้วน ขนาด 8 ซม. *10.5 ซม. 1,000 ม้วน            89,500.00            89,500.00

  แถบสีฟา้  @89.50

6.สติกเกอร์ชนดิม้วน ขนาด 8 ซม. *10.5 ซม. 4,000 ม้วน           358,000.00           358,000.00

  แถบสีเขียว  @89.50

รวมเปน็เงิน       1,094,882.00       1,094,882.00 รวมเปน็เงิน       1,090,000.00

1.ส าลีชนดิก้อนปลอดเชือ้ ขนาด 0.35 กรัม 288,000 ซอง           377,280.00           377,280.00 1.บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.179/64

   (7 ก้อน/ซอง)  @1.31 รายการที ่1 ผลิตภณัฑ์ Lintech (@1.28)            368,640.00 รายการที ่1           368,640.00 รายการที1่ ลว.22 เม.ย.64

2.ส าลีชนดิก้อนปลอดเชือ้ ขนาด 0.35 กรัม 144,000 ซอง           171,360.00           171,360.00 รายการที ่2 ผลิตภณัฑ์ Lintech (@1.14)            164,160.00 รายการที ่2           164,160.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 2.29%

   (5 ก้อน/ซอง)  @1.19 รายการที ่3 ผลิตภณัฑ์ Lintech (@3.42)             61,560.00 รายการที ่3            61,560.00 รายการที2่

3.ส าลีชนดิก้อนปลอดเชือ้ ขนาด 1.00 กรัม 18,000 ซอง            61,920.00            61,920.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 4.20%

   (7 ก้อน/ซอง)  @3.44 2.บริษทั วรัชยา เทรดด้ิง จ ากัด รายการที3่

รายการที ่1 ผลิตภณัฑ์ Parrot  ไม่ผ่านการพจิารณา  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 0.58%

รายการที ่2 ผลิตภณัฑ์ Parrot  ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที ่3 ผลิตภณัฑ์ Parrot  ไม่ผ่านการพจิารณา

รวมเปน็เงิน         610,560.00         610,560.00 รวมเปน็เงิน         594,360.00

3 ไม้พนัส าลีปลอดเชือ้ ขนาด 6 นิว้ ชนดิซอง 300,000 ซอง           612,000.00           612,000.00 1.บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด            624,000.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด           585,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.180/64

(5 อัน/ซอง)  @2.04    (ผลิตภณัฑ์ Lintech) (@2.08)  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 4.41% ลว.7 เม.ย.64

2.บริษทั วรัชยา เทรดด้ิง จ ากัด  ไม่ผ่านการพจิารณา

3.บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด            585,000.00

   (ผลิตภณัฑ์ ThaiGauze) (@1.95)

1 e-bidding
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 เกณฑ์
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2564

งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสด ุคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่  10 พฤษภาคม  2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

2 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

4.บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  ไม่ผ่านการพจิารณา

   (ผลิตภณัฑ์ Hivan)

รวมเปน็เงิน         612,000.00         612,000.00 รวมเปน็เงิน         585,000.00

4 ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหติ 1,200 est        5,713,800.00        5,713,800.00 1.บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         5,713,800.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        5,713,800.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.188/64

ทมีีปริมาณเม็ดโลหติขาวนอ้ย (Plateletpheresis)  @4,761.50    (ผลิตภณัฑ์ Fresenius kabi/Germany) (@4,761.50)  - เสนอราคาต่ าสุดเทา่กับวงเงินทีจ่ัดซ้ือ ลว.22 เม.ย.64

 - ยินดีแถมตู้แช่เย็น 4 องศาเซลเซียส ส าหรับแช่

   ถุงเลือดทีห่นว่ยคลังเลือด จ านวน 1 เคร่ือง

   มูลค่า 29,900 บาท

รวมเปน็เงิน       5,713,800.00       5,713,800.00 รวมเปน็เงิน       5,713,800.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง
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ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

ซ้ือตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส 1 ตู้         1,270,000.00        1,270,000.00 1.บริษทั สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด         1,220,000.00 บริษทั สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด        1,220,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ค.155/64

   (ผลิตภณัฑ์ eppendorf ประเทศ Gemany)  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ ลว. 30 เม.ย.64

 

2.บริษทั ธเนศพฒันา จ ากัด  ไม่ผ่านการพจิารณา

   (ผลิตภณัฑ์ PHCCorporation ประเทศ Japan)

3.บริษทั ไทย ทอ็ป โกลบอล จ ากัด  ไม่ผ่านการพจิารณา

   (ผลิตภณัฑ์ HPL ประเทศ Italy)

รวมเปน็เงิน       1,270,000.00       1,270,000.00 รวมเปน็เงิน       1,220,000.00

ซ้ือกล้องจุลทรรศนโ์ปราไลซ์ 1 กล้อง           530,000.00           530,000.00 1.บริษทั เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดเคชัน่แนล จ ากัด            528,000.00 บริษทั เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดเคชัน่แนล จ ากัด           528,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ค.156/64

   (ผลิตภณัฑ์ Olympus ; Japan รุ่น BX53)  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ ลว.16 เม.ย.64

2.บริษทั บลีีฟ วนิน ์จ ากัด  ไม่ผ่านการพจิารณา

รวมเปน็เงิน         530,000.00         530,000.00 รวมเปน็เงิน         528,000.00

ซ้ือระบบบนัทกึสัญญาณภาพและเสียง 1 ระบบ         3,200,000.00        2,935,850.00 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มอร์เกท เซ็นเตอร์         2,797,900.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มอร์เกท เซ็นเตอร์        2,797,900.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ค.158/64

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 12.56% ลว. 5 พ.ค.64

2.บริษทั เก่งคอมพวิเตอร์ แอนด์ ไอท ีจ ากัด         2,866,000.00  - ยินดีใหบ้ริการเดินสายสัญญาณ HDMI

   พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายสัญญาณ ความยาว

   ไม่นอ้ยกวา่15 เมตร จ านวน 5 เส้น ไปยังจุดต่างๆ

รวมเปน็เงิน       3,200,000.00       2,935,850.00 รวมเปน็เงิน       2,797,900.00

4 จ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟา้อาคาร 1 รายการ       49,600,000.00       49,600,000.00 1.บริษทั อาซีฟา จ ากัด (มหาชน)        35,000,000.00 1.บริษทั อาซีฟา จ ากัด (มหาชน)       35,000,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด จ.9/64

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เฟส 1  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดจ้าง 29.43% ลว. 7 เม.ย.64

2.บริษทั อีลีเทค็ อินเตอร์เนชัล่แนล จ ากัด        39,399,000.00

3.บริษทั พรูฟเวน่ อัลเทอร์เนทฟี จ ากัด        44,640,000.00

4.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สารคามการไฟฟา้        44,640,000.00

รวมเปน็เงิน     49,600,000.00     49,600,000.00 รวมเปน็เงิน     35,000,000.00
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 เกณฑ์

ราคา
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 เกณฑ์
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 เกณฑ์
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2564

งานจัดหาพัสด ุฝ่ายพัสด ุคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่  10 พฤษภาคม  2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

จ้างก่อสร้างอาคารหอพกันกัศึกษาแพทย์และ 1 รายการ     509,000,000.00     509,000,000.00 1.บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน)      427,000,000.00 บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน)     427,000,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด จ.31/64

แพทย์ใช้ทนุ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 600 ยูนติ  - เสนอราคาต่ าสุดเทา่กับวงเงินจัดจ้าง 16.11% ลว. 30 เม.ย.64

(2 หลัง) 2.บริษทั เลว เกรด เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด (มหาชน)      464,888,000.00

3.บริษทั ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด      448,000,000.00

4.บริษทั วรนทิศัน ์จ ากัด      466,689,000.00

5.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง      468,000,000.00

   

รวมเปน็เงิน    509,000,000.00   509,000,000.00 รวมเปน็เงิน   427,000,000.00

ซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ปลอดเชือ้ 1 ชุด           872,600.00          977,550.00 1.บริษทั เอชเอ็มพ ีแอโร่ จ ากัด  ไม่พจิารณา  - ยกเลิกการประกวดราคาเนือ่งจากทบทวนสเปคใหม่ ยกเลิก

ทนัตกรรม

2.บริษทั น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัด  ไม่พจิารณา

   

รวมเปน็เงิน         872,600.00         977,550.00 รวมเปน็เงิน                    -   

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง
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