
ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

1 1.Foley Catheter 300   @90.95 สอบราคา 2  2 ราย  2 ราย

2 ทาง No.8 (3-5 ml) เส้น  =27,285 1.บริษัท ดีเค 1.บริษัท ดีเค บริษัท ดีเค วร.77/61

เอสเอซ (ประ เอสเอซ (ประ เอสเอซ (ประ เสนอราคาถกูต้อง ลว. 26 มค.61

2.Foley Catheter 300   @90.95 เทศไทย) จ ากัด เทศไทย) จ ากัด เทศไทย) จ ากัด ตามเง่ือนไข และ

2 ทาง No.10 (3-5 ml) เส้น  =27,285 รายการที่ 1   @101.65 รายการที่ 1-8 รายการที่ 1 30,495 รายละเอียด วร.78/61

 =30,495 รายการที่  1-2 ลว. 2 กพ.61

3.Foley Catheter 300   @16.50 2.บริษัท ฟาโว- รายการที่ 2 30,495 เสนอราคาสงูกวา่

2 ทาง No.12 (5-15 ml) เส้น  =4,950 รายการที่ 2   @101.65 ริกา จ ากัด วงเงินจดัซือ้

 =30,495 รายการที่ 3-8 บริษัท ฟาโว-  = 4.71%

4.Foley Catheter 10,000   @16.50 ริกา จ ากัด รายการที่  3-7

2 ทาง No.14 (5-15 ml) เส้น  =165,000 รายการที่ 3   @18.19 รายการที่ 3 4,944 เสนอราคาต ่ากวา่

 =5,457 วงเงินจดัซือ้

5.Foley Catheter 5,000   @16.50 รายการที่ 4 164,800  = 0.12%

2 ทาง No.16 (5-15 ml) เส้น  =82,500 รายการที่ 4   @18.19 รายการที่  8

 =181,900 รายการที่ 5 82,400 เสนอราคาต ่ากวา่

6.Foley Catheter 600   @16.50 วงเงินจดัซือ้

2 ทาง No.18 (5-15 ml) เส้น  =9,900  = 1.68%

7.Foley...

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

หน่วยงาน   จัดหาวัสดุ  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

7.Foley Catheter 500   @16.50 รายการที่ 5   @18.19 รายการที่ 6 9,888

2 ทาง No.20 (5-15 ml) เส้น  =8,250  =90,950

รายการที่ 7 8,240

8.Foley Catheter 90   @17.85 รายการที่ 6   @18.19

2 ทาง No.22 (30-50 ml) เส้น  =1,606.50  =10,914 รายการที่ 8 1,579.50

รายการที่ 7   @18.19

 =9,095

รายการที่ 8   @18.19

 =1,637.10

BSN Medical

2.บริษัท ฟาโว-

ริกา จ ากัด

รายการที่ 3   @16.48

 =4,944

รายการที่ 4   @16.48

 =164,800

รายการที่ 5...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 5   @16.48

 =82,400

รายการที่ 6   @16.48

 =9,888

รายการที่ 7   @16.48

 =8,240

รายการที่ 8   @17.55

 =1,579.50

รวมเป็นเงิน 326,752.20 รวมเป็นเงิน 328,989.50

2.ชดุวดัปริมาตร...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

2 ชดุวดัปริมาตรปัสสาวะ 7,200   @267.50 สอบราคา 3  3 ราย  2 ราย

แบบระบบปิด ชดุ  =1,926,000 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น วร.58/61

จ ากัด ไบโอ- จ ากัด ไบโอ- จ ากัด ไบโอ- ลว. 27 ธค.60

เทค็ เมดิคอล เทค็ เมดิคอล เทค็ เมดิคอล

ซิสเต็มส์   @199.00 ซิสเต็มส์ ซิสเต็มส์ 1,432,800 เสนอราคาถกูต้อง

 =1,432,800 ตามเง่ือนไข และ

Pahsco 2.บริษัท ดีแค รายละเอียด

เอสเอช (ประ เสนอราคาต ่าสดุ

2.บริษัท เฮลธ์ เทศไทย) จ ากัด ต ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

แคร์ อาร์ อสั 25.61%

จ ากัด   @256.80

 =1,848,960

Unomediccal

ผิดสเปค

3.บริษัท ดีแค

เอสเอช (ประ

เทศไทย) จ ากัด   @256.80

 =1,848,960

รวมเป็นเงิน 1,926,000 Terumo รวมเป็นเงิน 1,432,800

3 1.เสือ้กาวน์...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

3 1.เสือ้กาวน์ปลายแขน 1,150   @270.00 ประกวด 8 3 ราย 1 ราย

ผ้ายืด สีเขียวขนาด ตวั  =310,500 ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท ว.ีเค. บริษัท ว.ีเค. บริษัท ว.ีเค. วร.80/61

ใหญ่ (L) ทรอนิกส์ การทอ จ ากัด การทอ จ ากัด การทอ จ ากัด ลว. 1 กพ.61

(e-bidding) รายการที่ 1   @270.00 รายการที่ 1-17 รายการที่ 1 310,500 เสนอราคาถกูต้อง

2.ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชัน้ 2,200   @125.00 Price Pre-  =310,500 ตามเง่ือนไข และ

สีเขียวขนาด 45 นิว้ x ผืน  =275,000 formance รายการที่ 2 286,000 รายละเอียด

 45 นิว้ เกณฑ์ รายการที่ 2   @130.00 รายการที่  1,5 และ

ราคา   40%  =286,000 รายการที่ 3 142,500 15 เสนอราคาเทา่กับ

3.ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชัน้ 750   @183.00 คณุภาพ60% วงเงินจดัซือ้

สีเขียวขนาด 50 นิว้ x ผืน  =137,250 รายการที่ 3   @190.00 รายการที่ 4 335,000 รายการที่  2,3,4,6

 60 นิว้  =142,500 7 และ 12 เสนอราคา

รายการที่ 5 143,750 สงูกวา่วงเงินจดัซือ้

4.ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชัน้ 1,000   @325.00 รายการที่ 4   @325.00 รายการที่ 2 = 4%

สีเขียวขนาด 60 นิว้ x ผืน  =325,000  =335,000 รายการที่ 6 46,000 รายการที่ 3= 3.82%

 90 นิว้ รายการที่ 4=3.07%

รายการที่ 5   @575.00 รายการที่ 7 170,000 รายการที่ 6=4.07%

5.ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะ 250   @575.00  =143,750 รายการที่ 7=9.86%

กลาง 2 ชัน้ สีเขียว ผืน  =143,,750 รายการที่ 8 95,000 รายการที1่2=1.56%

ขนาด 71 นิว้ x 118 นิว้ รายการที่ 8-11,13,

6.ผ้าสี่เหลี่ยม...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

6.ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะ 200   @221.00 รายการที่ 6   @230.00 รายการที่ 9 720,000  14 และ 16-17

กลางตา 2 ชัน้ ขนาด ผืน  =44,200  =46,000 เสนอราคาต ่ากวา่

 60 นิว้ x 60 นิว้ รายการที่ 7   @85.00 รายการที่ 10 52,500 วงเงินจดัซือ้

 =170,000 รายการที8่=8.20%

7.กางเกงคนไข้สีขาว 2,000   @76.00 รายการที่ 11 920,000 รายการที9่=12.62%

ตวั  =152,000 รายการที่ 8   @95.00 รายการที1่0=7.07%

 =95,000 รายการที่ 12 130,000 รายการที1่1=14.40%

8.กางเกงคนไข้ออร์โธ 1,000   @103.49 รายการที1่3=8.33%

สีขาว ตวั  =103,490 รายการที่ 9   @90.00 รายการที่ 13 143,000 รายการที1่4=15.04%

 =720,000 รายการที1่6=0.60%

9.เสือ้คนไข้กิโมโน 8,000   @103.00 รายการที่ 14 62,500 รายการที1่7=2.95%

   สีขาว ตวั  =824,000 รายการที่ 10   @105.00

 =52,500 รายการที่ 15 28,000

10.เสือ้คนไข้กิโมโน 500   @113.00

สีขาว ขนาดใหญ่ ตวั  =56,500 รายการที่ 11   @115.00 รายการที่ 16 205,000

พิเศษ (XL)  =920,000

รายการที่ 17 66,000

11.เสือ้ผู้ ป่วยอาการ 8,000   @134.36 รายการที่ 12   @130.00

หนกั สีขาว ตวั  =1,074,880  =130,000

12.กางเกง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

12.กางเกงแพทย์ 1,000   @128.00 รายการที่ 13   @110.00

สีเขียว ขนาดใหญ่  (L) ตวั  =128,000  =143,000

รายการที่ 14   @125.00

13.เสือ้ผู้ ป่วยเอกซเรย์ 1,300   @120.00  =62,500

 สีเขียว (F) ตวั  =156,000 รายการที่ 15   @280.00

 =28,000

14.เสือ้แพทย์ สีเขียว 500   @147.13 รายการที่ 16   @205.00

ขนาดใหญ่ (L) ตวั  =73,565  =205,000

รายการที่ 17   @220.00

15.เสือ้กาวน์แขนยาว 100   @280.00  =66,000

ปลายแขนยืดสีฟ้า ตวั  =28,000

ขนาดใหญ่พิเศษ (XL) 2.ห้างหุ้นสว่น

จ ากัด รัตนา

16.ชดุแพทย์หญิง 1,000   @206.24 แอ็พแพเร็ล

สีเขียว ขนาด L ชดุ  =206,240 แคร์ ไมผ่า่นการคดัเลอืก

17.ชดุแพทย์หญิง 300   @226.70 3.ห้างหุ้นสว่น

สีเขียว ขนาด XL ชดุ  =68,010 จ ากัด ดิษยา

รวมเป็นเงิน 4,106,385 พรรณ ผิดเง่ือนไข รวมเป็นเงิน 3,852,750

 4.สายตอ่...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

4 สายตอ่ส าหรับฉีดสาร 25,000   @88.00 ประกวด 8 2 ราย 1 ราย

ทบึรังสีเข้าหลอดเลือด  ชิน้  =2,200,000 ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท ไทย บริษัท ไทย บริษัท ไทย

(Contrast media ทรอนิกส์ จีแอล จ ากัด   @86..50 จีแอล จ ากัด จีแอล จ ากัด 2,162,500 เสนอราคาถกูต้อง วร.83/61

injection connector) (e-bidding)  =2,162,500 ตามเง่ือนไข และ ลว. 2 กพ.61

Price Pre- Mallinckrodt รายละเอียด

formance USA. เสนอราคาต ่ากวา่

เกณฑ์ราคา วงเงินจดัซือ้ 1.7%

2.บริษัท อินจี แถม 2,500 ชิน้

เนียส เทคโนโล มลูคา่ 216,250

ยี จ ากัด คณุสมบตัิ  บาท

ไมค่รบ

รวมเป็นเงิน 2,200,000 รวมเป็นเงิน 2,162,500

5.แผน่ทดสอบ…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

5 แผ่นทดสอบส าหรับ 3 20,920,000 ประกวด 8 3 ราย 3 ราย

ตรวจเลือดผู้ ป่วยและ รายการ ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท ดีเค 1.บริษัท ดีเค บริษัท ดีเค วร.87/61

ผู้บริจาคโลหติ ทรอนิกส์ เอสเอช (ประ เอสเอช (ประ เอสเอช (ประ ลว. 7 กพ.61

(e-bidding) เทศไทย) จ ากัด 17,554,000 เทศไทย) จ ากัด เทศไทย) 

Price Pre- Bio-Rad จ ากัด 17,554,000 เสนอราคาถกูต้อง

formance สวิตเซอร์แลนด์ 2.บริษัท วีนสั ตามเง่ือนไข และ

เกณฑ์ราคา 2.บริษัท วีนสั โลจิสติกส์ รายละเอียด

โลจิสติกส์ จ ากัด เสนอราคาต ่าสดุ

จ ากัด 20,623,608 ต ่ากวา่วงเงินจดัซือ้ 

Grifols 3.บริษัท วิล- 16.00%

สเปน แฮล์ม ฟาร์มาซู

3.บริษัท วิล- ติคอล จ ากัด

แฮล์ม ฟาร์มาซู

ติคอล จ ากัด 20,865,000

Ortho Clinical

Diagnostics

ไอร์แลนด์

รวมเป็นเงิน 20,920,000 รวมเป็นเงิน 17,554,000

6.วสัดสุ าหรับ…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

6 วสัดสุ าหรับซ่อมแซม 250   @4,012.50 ประกวด 3 2 ราย 2 ราย

หมอนรองกระดกูข้อ ชิน้  =1,003,125 ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท จอห์น 1.บริษัท จอห์น 1.บริษัท จอห์น วร.84/61

เข่าโดยการผ่าตดัผ่าน ทรอนิกส์ สนั แอนด์   @3,950 สนั แอนด์ สนั แอนด์ ลว. 2 กพ.61

กล้องสอ่งข้อ (Artho- (e-bidding) จอห์นสนั (ไทย)  =987,500 จอห์นสนั (ไทย) จอห์นสนั (ไทย) 987,500 เสนอราคาถกูต้อง

scopic meniscus Price Pre-  จ ากัด DePuy/USA.  จ ากัด  จ ากัด ตามเง่ือนไข และ

repair device) formance รายละเอียด

เกณฑ์ 2.บริษัท วิล- 2.บริษัท วิล- มีคะแนนประเมินคา่

ราคา   70% แฮล์ม ฟาร์มา แฮล์ม ฟาร์มา ประสิทธิภาพตอ่

คณุภาพ30% ซูติคอล จ ากัด   @4,010 ซูติคอล จ ากัด ราคาได้ 74.20

 =1,002,500  คะแนน  เสนอราคา

Smith&Nephew ต ่าสดุ และราคาที่

USA. เสนอต ่ากวา่วงเงิน

จดัซือ้ 1.56%

รวมเป็นเงิน 1,003,125 รวมเป็นเงิน 987,500

7 1.ส าล…ี
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

7 1.ส าลีทางการแพทย์ 4,200   @58.00 ประกวด 7 2 ราย 1 ราย

ชนิดม้วน 450 กรัม ม้วน  =243,600 ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท ดีซีเอช บริษัท ดีซีเอช บริษัท ดีซีเอช วร.92/61

ทรอนิกส์ ออริกา (ประ ออริกา (ประ ออริกา (ประ ลว. 8 กพ.61

2.ล าลีชนิดก้อน ขนาด 8,064   @58.00 (e-bidding) เทศไทย) จ ากัด เทศไทย) จ ากัด เทศไทย) จ ากัด

 0.35 กรัม ถงุ  =467,712 Price Pre- รายการที่ 1   @62.00 รายการที่ 1-3 รายการที่ 1 260,400 เสนอราคาถกูต้อง

formance  =260,400 ตามเง่ือนไข และ

3.ส าลีชนิดก้อน ขนาด 14,400   @58.00 เกณฑ์ราคา รายการที่ 2   @62.00 รายการที่ 2 499,968 รายละเอียด

 1.00 กรัม ถงุ  =835,200  =499,968 เสนอราคาสงูกวา่

รายการที่ 3   @62.00 รายการที่ 3 892,800 วงเงินจดัซือ้ 

 =892,800 6.90%

2.บริษัท โอ ตรารถพยาบาล

เร็กซ์ เทรดดิง้

จ ากัด

รายการที่ 1   @63.13

 =265,146

รายการที่ 2   @60.99

 =491,823.36

บวัขาว

รวมเป็นเงิน 1,546,512 ผิดสเปค รวมเป็นเงิน 1,653,168

8 1.Drape …
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

8 1.Drape ปผิูวหนงั 2,200   @234.87 ประกวด 6 1 ราย 1 ราย

ก่อนผ่าตดั ชนิดมีตวัยา แผ่น  =516,714 ราคาอิเล็ก- บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส วร.81/61

ฆ่าเชือ้ ขนาด 35 ซม.x ทรอนิกส์ เอช (ประเทศ เอช (ประเทศ เอช (ประเทศ ลว. 2 กพ.61

 35 ซม. (e-bidding) ไทย) จ ากัด ไทย) จ ากัด ไทย) จ ากัด เสนอราคาถกูต้อง

2.Drape ปผิูวหนงั 2,400   @311.58 Price Pre- รายการที่ 1   @219.50 รายการที่ 1-2 รายการที่ 1 482,900 ตามเง่ือนไข และ

ก่อนผ่าตดั ชนิดมีตวัยา แผ่น  =747,792 formance  =482,900 รายละเอียด

ฆ่าเชือ้ ขนาด 60 ซม.x เกณฑ์ราคา รายการที่ 2   @291.20 รายการที่ 2 698,880 เสนอราคาต ่ากวา่

 45 ซม.  =698,880 วงเงินจดัซือ้ 

รวมเป็นเงิน 1,264,506 3M (IOBAN) รวมเป็นเงิน 1,181,780 6.54%

9 Pressure Transducer 6,000   @462.00 ประกวด 4 1 ราย 1 ราย เสนอราคาถกูต้อง

with Flush Device ชดุ  =2,772,000 ราคาอิเล็ก- บริษัท เอ็ด บริษัท เอ็ด บริษัท เอ็ด ตามเง่ือนไข และ วร.90/61

ทรอนิกส์ วาร์ดส์ ไลฟ์ไซ วาร์ดส์ ไลฟ์ไซ วาร์ดส์ ไลฟ์ไซ รายละเอียด ลว. 8 กพ.61

(e-bidding) เอ็นซ์ (ประเทศ เอ็นซ์ (ประเทศ เอ็นซ์ (ประเทศ เสนอราคาเทา่กับ

Price Pre- ไทย) จ ากัด   @462.00 ไทย) จ ากัด ไทย) จ ากัด 2,772,000 วงเงินจดัซือ้  แถม

formance  =2,772,000  60 ชดุ มลูคา่

เกณฑ์ราคา Edwards  27,720 บาท และ

แถม Back plate+

holder 20 ชิน้

รวมเป็นเงิน 2,772,000 รวมเป็นเงิน 2,772,000 มลูคา่ 70,000 บาท

10 1.เข็ม …
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

10 1.เข็ม Disposable 30,000   @0.46 ประกวด 5 2 ราย 1 ราย

No.26 x 1.2" อนั  =13,800 ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท ดีเค บริษัท โอเร็กซ์ บริษัท โอเร็กซ์ วร.93/61

ทรอนิกส์ เอสเอซ (ประ เทรดดิง้ จ ากัด เทรดดิง้ จ ากัด ลว. 12 กพ.61

2.เข็ม Disposable 60,000   @0.46 (e-bidding) เทศไทย) จ ากัด รายการที่ 1-12 รายการที่ 1 13,500 เสนอราคาถกูต้อง

No.27 x 1.2" อนั  =27,600 Price Pre- รายการที่ 11   @0.47 ตามเง่ือนไข และ

formance  =282,000 รายการที่ 2 27,000 รายละเอียด

3.เข็ม Disposable 120,000   @0.50 เกณฑ์ราคา Terumo รายการที่ 1,2,4-6,

No.20 x 1" อนั  =60,000 คณุสมบตัิ รายการที่ 3 61,200 8 และ10 เสนอราคา

ไมค่รบ ต ่ากวา่วงเงินจดัซือ้  

4.เข็ม Disposable 82,000   @0.46 2.บริษัท โอเร็กซ์ รายการที่ 4 36,900 2.17%

No.21 x 1" อนั  =37,720 เทรดดิง้ จ ากัด รายการที่ 7,9

รายการที่ 1   @0.45 รายการที่ 5 5,400 เสนอราคาต ่ากวา่

5.เข็ม Disposable 12,000   @0.46  =13,500 วงเงินจดัซือ้ 8.16%

No.22 x 1" อนั  =5,520 รายการที่ 6 144,000 รายการที่ 3,11,12

รายการที่ 2   @0.45 เสนอราคาสงูกวา่

6.เข็ม Disposable 320,000   @0.46  =27,000 รายการที่ 7 54,000 วงเงินจดัซือ้

No.23 x 1" อนั  =147,200 รายการที่ 3,11  2%

รายการที่ 3   @0.51 รายการที่ 8 180,000 รายการที่ 12 4.08%

7.เข็ม…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

7.เข็ม Disposable 120,000   @0.49  =61,200 รายการที่ 9 4,500

No.24 x 1" อนั  =58,800

รายการที่ 4   @0.45 รายการที่ 10 112,500

8.เข็ม Disposable 400,000   @0.46  =36,900

No.25 x 1" อนั  =184,000 รายการที่ 11 306,000

รายการที่ 5   @0.45

9.เข็ม Disposable 10,000   @0.49  =5,400 รายการที่ 12 12,750

No.23 x 1 1.4" อนั  =4,900

รายการที่ 6   @0.45

10.เข็ม Disposable 250,000   @0.46  =144,000

No.24 x 1 1.4" อนั  =115,000

รายการที่ 7   @0.45

11.เข็ม Disposable 600,000   @0.50  =54,000

No.18 x 1 1.2" อนั  =300,000

รายการที่ 8   @0.45

12.เข็ม Disposable 25,000   @0.49  =180,000

No.20 x 1 1.2" อนั  =12,250

รายการที่ 9   @0.45

 =4,500,000

รายการที่ 10…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

รายการที่ 10   @0.45

 =112,500

รายการที่ 11   @0.51

 =306,000

รายการที่ 12   @0.51

 =12,750

รวมเป็นเงิน 966,790 รวมเป็นเงิน 957,750

11 ชดุโลหะด้ามขาชนิด 100   @8,500 ประกวด 5 1 ราย 1 ราย

ยาวมีข้อเข่าล็อค ชดุ  =850,000 ราคาอิเล็ก- บริษัท กรณ์และ บริษัท กรณ์และ บริษัท กรณ์ วร.97/61

จ านวน 3 รายการ ทรอนิกส์ ไกร จ ากัด   @8,500 ไกร จ ากัด และไกร จ ากัด 850,000 เสนอราคาถกูต้อง ลว. 16 กพ.61

(e-bidding)  =850,000 ตามเง่ือนไข และ

Price Pre- Becker/USA. รายละเอียด

formance เสนอราคาเทา่กับ

เกณฑ์ราคา วงเงินจดัซือ้

รวมเป็นเงิน 850,000 รวมเป็นเงิน 850,000

12.ซบัสมอง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่
เสนอ (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

12 ซบัสมอง Surgicel 2,304   @245.21 สอบราคา 1  1 ราย ยกเลิกการสอบ

ขนาด 5 ซม.x 7.5 ซม. ซอง  =564,963.84 บริษัท เมทสิต์ ราคา เน่ืองจาก

(วสัดซุบัเลือดชนิด ซพัพลาย จ ากัด   @190.00 ผลิตภณัฑ์ไมผ่่าน

Cellulose)  =437,760.00 การคดัเลือก

Will-Pharma ขออนมุตัิยกเลิก

ด าเนินการจดัซือ้ใหม่

รวมเป็นเงิน 564,963.84

13 Dual Lumen 3 1,054,592 ประกวด 11 3 ราย ยกเลิกการประกวด

 Catheter Central รายการ ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท แนช ราคา เน่ืองจาก

Venus (ไต) ทรอนิกส์ เชอเริล มีเดีย ผู้ขายเสนอไมต่รง

(e-bidding) จ ากัด ตามรายละเอียด

Price Pre- คณุลกัษณะเฉพาะ

formance 2.บริษัท ฟาโว และรายละเอียด

เกณฑ์ราคา ริกา จ ากัด ในประกาศประกวด

ราคา   

3.บริษัท วิล- ขออนมุตัิยกเลิก

แฮล์ม ฟาร์มาซู ประกวดราคาใหม่

ติคอล จ ากัด โดยแก้ไข TOR  เพ่ือ

เปิดโอกาสให้มีการ

รวมเป็นเงิน 1,054,592 แข่งขนั
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ
 (แต่ละ
รายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าความ 1 744,000 สอบราคา 4 3 3

สะอาดหอพกันกัศกึษา รายการ (62,000 บ/ด) 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น จ.53/60

แพทย์บนิหลา 4 จ ากัด เค.พี.อาร์ จ ากัด เค.พี.อาร์ จ ากัด เค.พี. ลว.29 กย.60

 แลนด์สเคป 790,142.57 แลนด์สเคป อาร์แลนด์ 790,142.57 เสนอราคาถกูต้อง

(65,845.21 บ/ด) สเคป ลดเหลือ ตามเง่ือนไข และ

774,492 รายละเอียด

2.บริษัท พีเอซี. 2.บริษัท พีเอซี. เสนอราคาต ่าสดุ

อินเตอร์แคร่ิง อินเตอร์แคร่ิง สงูกวา่วงเงินจดัซือ้

จ ากัด 780,409.80 จ ากัด 4.09%

(65,034.15 บ/ด)

3.บริษัท 108 3.บริษัท 108 

เคมีภณัฑ์และ เคมีภณัฑ์และ

บริการ จ ากัด 781,824.32 บริการ จ ากัด

(65,152.02 บ/ด)

รวมเป็นเงิน 744,000 รวมเป็นเงิน 774,492

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2561

หน่วยงาน   จัดหาครุภัณฑ์  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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