
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

1.Drape ปูผิวหนังก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยา 2,000 แผ่น       511,460.00       511,460.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.70/64

   ฆา่เชื้อ ขนาด 35ซม.*35ซม.  @255.73 รายการที่ 1 ผลิตภณัฑ์ 3M (IOBAN) (@269.64)             539,280.00 รายการที่ 1        539,280.00  - เสนอราคาต่ าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ ลว.27 พ.ย.63

2.Drape ปูผิวหนังก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยา 2,500 แผ่น       856,000.00       856,000.00 รายการที่ 2 ผลิตภณัฑ์ 3M (IOBAN) (@363.80)             909,500.00 รายการที่ 2        909,500.00 รายการที่ 1

   ฆา่เชื้อ ขนาด 60ซม.*45ซม.  @342.40  - ยินดีแถม จ านวน 250 แผ่น มูลค่า 67,410.00 บาท

   (ราคาเฉล่ียรวมส่วนแถมต่อแผ่น 239.68 บาท)

รายการที่ 2

 - ยินดีแถม จ านวน 250 แผ่น มูลค่า 90,950.00 บาท

   (ราคาเฉล่ียรวมส่วนแถมต่อแผ่น 330.73 บาท)

รวมเป็นเงิน    1,367,460.00    1,367,460.00 รวมเป็นเงิน    1,448,780.00

2 1.ถุงพลาสติกเย็นแบบใส ขนาด 400 กก.         31,600.00         31,600.00 1.บริษัท สหวานิชพลาสติกแอนด์เทรดด้ิง จ ากัด 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรวาลมาร์เก็ตต้ิง  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.71/64

   10 นิ้ว*15 นิ้ว  @79 รายการที่ 1 (@75.97)  ไม่ผ่านการพิจารณา รายการที่ 1          29,200.00 รายการที่1 ลว.4 ธ.ค.63

2.ถุงพลาสติกเย็นแบบใส ขนาด 650 กก.         50,700.00         50,700.00 รายการที่ 2 (@74.90)  ไม่ผ่านการพิจารณา รายการที่ 2         47,450.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 7.60% วร.72/64

   15 นิ้ว*20 นิ้ว  @78 รายการที่ 3 (@68.40)             314,640.00 รายการที่ 4          41,600.00 ลว.30 พ.ย.63

3.ถุงพลาสติกใสขุ่น ขนาด 4,600 กก.       335,800.00       335,800.00 รายการที่ 4 (@75.97)               49,380.50 รายการที่2

   27 นิ้ว*36 นิ้ว  @73 รายการที่ 5 (@68.40)             253,080.00 1.บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 6.41%

4.ถุงพลาสติกร้อนแบบใส ขนาด 650 กก.         51,350.00         51,350.00 รายการที่ 3        225,400.00

   6 นิ้ว*10 นิ้ว  @79 2.บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด รายการที่ 5        181,300.00 รายการที่3

5.ถุงพลาสติกใสขุ่น ขนาด 3,700 กก.       266,400.00       266,400.00 รายการที่ 1  ไม่ยื่นข้อเสนอ  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 32.88%

   26 นิ้ว*26 นิ้ว  @72 รายการที่ 2  ไม่ยื่นข้อเสนอ

รายการที่ 3 (@49.00)             225,400.00 รายการที่4

รายการที่ 4  ไม่ยื่นข้อเสนอ  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 18.98%

รายการที่ 5 (@49.00)             181,300.00

รายการที่5

3.บริษัท ไทวิศว์ พลาสอิเลคทริค จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 31.94%

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรวาลมาร์เก็ตต้ิง

รายการที่ 1 (@73.00)               29,200.00

รายการที่ 2 (@73.00)               47,450.00

รายการที่ 3 (@58.00)             266,800.00

e-bidding

 เกณฑ์ราคา

1 e-bidding

 เกณฑ์ราคา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563

งานบรหิารสัญญา ฝ่ายพัสด ุคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

วันที่  7  มกราคม  2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

รายการที่ 4 (@64.00)               41,600.00

รายการที่ 5 (@59.00)             218,300.00

รวมเป็นเงิน      735,850.00      735,850.00 รวมเป็นเงิน       524,950.00

ซ้ือใบมีดก าจัดขน Clipper 4,000 ใบ 540,000.00      540,000.00      1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 419,440.00        - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.81/64

 @135    (ผลิตภณัฑ์  3M) (@104.86) 419,440.00             - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 22.33% ลว.18 ธ.ค.63

 - ยินดีแถม 10% ของการส่ังซ้ือ มูลค่า 41,944 บาท

2.บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)    (ราคาเฉล่ียรวมส่วนแถมต่อชุด 95.33 บาท)

   (ผลิตภณัฑ์ CareFusion) (@105.00)             420,000.00

รวมเป็นเงิน      540,000.00      540,000.00 รวมเป็นเงิน       419,440.00

4 1.ไหมเย็บแผล Pc Pg No.1 Non needle 576 ซอง 93,991.68        93,991.68        1.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 1.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.82/64

@163.18 รายการที่ 1 ผลิตภณัฑ์ Ethicon (@163.18) ไม่ผ่านการพิจารณา รายการที่ 2         52,430.40 รายการที่1 วร.83/64

2.ไหมเย็บแผล Pc Pg No.2 Non needle 240 ซอง 52,430.40        52,430.40        รายการที่ 2 ผลิตภณัฑ์ Ethicon (@218.46)               52,430.40 รายการที่ 3        576,288.00  - ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ผ่าน ลว.18 ธ.ค.63

@218.46 รายการที่ 3 ผลิตภณัฑ์ Ethicon (@166.75)             576,288.00 รายการที่ 4        436,816.80    การคัดเลือก (ซ้ือด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)

3.ไหมเย็บแผล Pc Pg No.2/0 Reverse 3,456 ซอง       576,288.00       576,288.00 รายการที่ 4 ผลิตภณัฑ์ Ethicon (@144.45)             436,816.80 รายการที่ 5        561,780.00

   Cutting 3/8C 24-26 mm. @166.75 รายการที่ 5 ผลิตภณัฑ์ Ethicon (@156.05)             561,780.00 รายการที่ 8        645,304.32 รายการที่2-5

รายการที่ 6 ผลิตภณัฑ์ Ethicon  ไม่ยื่นข้อเสนอ รายการที่ 9        237,801.60  - เสนอราคาต่ าสุดเท่ากับวงเงินที่จัดซ้ือ

4.ไหมเย็บแผล Pc No.3/0 Round 1/2C 3,024 ซอง       436,816.80       436,816.80 รายการที่ 7 ผลิตภณัฑ์ Ethicon  ไม่ยื่นข้อเสนอ รายการที่ 10        124,228.80

   20-22 mm. @144.45 รายการที่ 8 ผลิตภณัฑ์ Ethicon (@124.48)             645,304.32 รายการที่ 11         46,513.44 รายการที่6

รายการที่ 9 ผลิตภณัฑ์ Ethicon (@165.14)             237,801.60  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 7.78%

5.ไหมเย็บแผล Pc Pg No.4/0 Cutting 3,600 ซอง       561,780.00       561,780.00 รายการที่ 10 ผลิตภณัฑ์ Ethicon (@172.54)             124,228.80 2.บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด

   3/8C 16 mm. @156.05 รายการที่ 11 ผลิตภณัฑ์ Ethicon (@143.56)              46,513.44 รายการที่ 6        179,280.00 รายการที่7

รายการที่ 7        748,224.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 7.87%

6.ไหมเย็บแผล Pc Pg No.6/0 Spatula 432 ซอง       194,400.00       194,400.00 2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

   Double 8 mm. @450.00 รายการที่ 2-4, 8-11 ผลิตภณัฑ์ B.Braun  ไม่ผ่านการพิจารณา รายการที่8-11

 - เสนอราคาต่ าสุดเท่ากับวงเงินที่จัดซ้ือ

7.ไหมเย็บแผล Pg No.8/0 Lancet 1,728 ซอง       812,160.00       812,160.00 3.บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด

   Double 6-6.5 mm. @470.00 รายการที่ 6-7 ผลิตภณัฑ์ Ethicon  ไม่ผ่านการพิจารณา

8.ไหมเย็บแผล Pc Pg No2/0 Round 5,184 ซอง       645,304.32       645,304.32 4.บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด

   1/2C 25-26 mm. @124.48 รายการที่ 1 ผลิตภณัฑ์ Peters/FSSB  ไม่ยื่นข้อเสนอ

รายการที่ 2 ผลิตภณัฑ์ Peters/FSSB  ไม่ยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

e-bidding

 เกณฑ์ราคา

3 e-bidding

 เกณฑ์ราคา



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

9.ไหมเย็บแผล Pc Pg No.3/0 Reverse 1,440 ซอง       237,801.60       237,801.60 รายการที่ 3 ผลิตภณัฑ์ Peters  (@91.67)  ไม่ผ่านการพิจารณา

   Cutting 3/8C 24-26 mm. @165.14 รายการที่ 4 ผลิตภณัฑ์ Peters  (@90.00)  ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการที่ 5 ผลิตภณัฑ์ Peters  (@81.67)  ไม่ผ่านการพิจารณา

10.ไหมเย็บแผล Pc Pg No.5/0 Cutting 720 ซอง       124,228.80       124,228.80 รายการที่ 6 ผลิตภณัฑ์ FSSB  (@415.00)             179,280.00

   3/8C 12-13 mm. @172.54 รายการที่ 7 ผลิตภณัฑ์ FSSB  (@433.00)             748,224.00

รายการที่ 8 ผลิตภณัฑ์ Peters  (@70.83)  ไม่ผ่านการพิจารณา

11.ไหมเย็บแผล Pc Pg No.4/0 Round 324 ซอง         46,513.44         46,513.44 รายการที่ 9 ผลิตภณัฑ์ Peters  (@91.67)  ไม่ผ่านการพิจารณา

   1/2C 20-22 mm. @143.56 รายการที่ 10 ผลิตภณัฑ์ Peters  (@91.67)  ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการที่ 11 ผลิตภณัฑ์ Peters  (@107.00)  ไม่ผ่านการพิจารณา

5.บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด

รายการที่ 1, 3-5, 8-11 ผลิตภณัฑ์ Connek  ไม่ผ่านการพิจารณา

6.บริษัท เมดดิก้า จ ากัด

รายการที่ 8-11 ผลิตภณัฑ์ Deme TECH  ไม่ผ่านการพิจารณา

7.บริษัท ฟาโวริกา  จ ากัด

รายการที่ 3-5, 8-11 ผลิตภณัฑ์ Covidien  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน    3,781,715.04    3,781,715.04 รวมเป็นเงิน    3,608,667.36

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง/

งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

จ้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อ 1 รายการ     2,159,025.86     2,159,025.86 1.บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จ ากัด           2,149,000.00 บริษัท วินด์ชิลล์ จ ากัด      1,880,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.14/64

ทางอากาศ หอผู้ป่วยสามัญนรีเวช ชั้น 8 2.บริษัท วินด์ชิลล์ จ ากัด           1,880,000.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้าง 12.92% ลว. 22 ธ.ค. 63

อาคารสูติกรรม  3.บริษัท เอ็มแอนด์อีทีมเวิร์ค จ ากัด           2,080,000.00

 

รวมเป็นเงิน    2,159,025.86    2,159,025.86 รวมเป็นเงิน    1,880,000.00

จ้างเหมาเก็บขนย้ายและก าจัดขยะ 1 รายการ     2,171,750.00     2,171,750.00 1.บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด (@44/กก.)           2,171,750.00 1.บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด     2,171,750.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.16/64

อันตรายทางการแพทย์ (ขยะเคมีบ าบัด)  - เสนอราคาต่ าสุดเท่ากับวงเงินจัดจ้าง ลว.28 ธ.ค.64

ในพื้นที่บริเวณคณะแพทยศาสตร์

จ านวน 25,550 กก. ระยะเวลา 12 เดือน

รวมเป็นเงิน    2,171,750.00    2,171,750.00 รวมเป็นเงิน    2,171,750.00

เช่าคอมพิวเตอร์ 25 เคร่ือง     1,251,000.00     1,251,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีแอนด์ อาร์ อินฟอร์เมชั่น 

เทคโนโลยี

          1,249,200.00 3.บริษัท ยอดนภา จ ากัด      1,053,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ช.2/64

 @1,390    (ผลิตภณัฑ์ Dell/Optiplex 5080) (@1,388)  - เสนอราคาต่ าสุดสูงกว่าวงเงินจัดเช่า 15.41 % ลว. 26 พ.ย.63

 - ยินดีลดราคาเหลือ 1,053,000 บาท

2.บริษัท เอมิ.โปร จ ากัด (@1,250)           1,125,000.00    (@1,053 บาท/เคร่ือง/เดือน)

3.บริษัท ยอดนภา จ ากัด (@1,175.77)           1,058,200.00

รวมเป็นเงิน    1,251,000.00    1,251,000.00 รวมเป็นเงิน    1,053,000.00

1 e-bidding

 เกณฑ์ราคา

2 e-bidding

 เกณฑ์ราคา

3 e-bidding

 เกณฑ์ราคา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563

งานจัดหาพัสด ุฝ่ายพัสด ุคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

วันที่  11  มกราคม  2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง


