
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

ซ้ือวสัดุซับเลือด Cellulose ละลายในเนือ้เยือ่ 6,000 ซอง         1,605,000.00       1,605,000.00 1.บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด          1,605,000.00 บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด       1,605,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.149/64

ขนาด 5 ซม.*7.5 ซม.  @267.50    (ผลิตภณัฑ์ Ethicon) (@267.50)  - เสนอราคาต่ าสุดเทา่กับวงเงินจัดซ้ือ ลว.25 ก.พ.64

 - ยินดีแถม จ านวน 480 ซอง มูลค่า 128,400 บาท

   (ราคาเฉล่ียรวมของแถม/ซอง 247.69 บาท)

รวมเปน็เงิน       1,605,000.00     1,605,000.00 รวมเปน็เงิน     1,605,000.00

ซ้ือแถบตรวจหาน้ าตาลในเลือด 13,700 กล่อง        4,720,198.00      4,720,198.00 1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         4,617,585.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       4,617,585.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.152/64

ขนาด 50 แถบ  @344.54    (ผลิตภณัฑ์ Roche) (@337.05)  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 2.17% ลว.5 ม.ีค.64

รวมเปน็เงิน       4,720,198.00     4,720,198.00 รวมเปน็เงิน     4,617,585.00

ซ้ือแผ่นทดสอบส าหรับตรวจเลือดผู้ปว่ย 3 รายการ        8,777,000.00      8,777,000.00 1.บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          8,120,000.00 1.บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล จ ากัด       8,120,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.154/64

และผู้บริจาคโลหติ    (ผลิตภณัฑ์ Bio-Rad/สวติเซอร์แลนด์)  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 7.49% ลว.8 ม.ีค.64

 - ยินดีติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า RO ใหก้ับหนว่ย

   คลังเลือด

รวมเปน็เงิน       8,777,000.00     8,777,000.00 รวมเปน็เงิน     8,120,000.00

4 1.ผ้าฝ้ายสีขาว พมิพช์ือ่ รพ.ฯ หนา้กวา้ง 36 นิว้ 65,000 หลา 2,226,250.00       2,226,250.00     1.หจก.ว.ชุติวฒัน์ 1.บจก.ว.ีเค.การทอ       2,145,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.157/64

 @34.25 รายการที ่1 ไม่ยืน่ข้อเสนอ รายการที ่1 รายการที1่ ลว. 15 ม.ีค.64

2.ผ้าฝ้ายสีขาว พมิพช์ือ่ รพ.ฯ หนา้กวา้ง 45 นิว้ 65,000 หลา 2,665,000.00       2,665,000.00     รายการที ่2 ไม่ยืน่ข้อเสนอ  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 3.69% วร.158/64

 @41.00 รายการที ่3 (@85.00) 1,530,000.00         2.บจก.สมบติั 2487 ซัพพลาย       2,665,000.00 รายการที2่ ลว. 22 ม.ีค.64

3.ผ้าฝ้ายสีขาว พมิพช์ือ่ รพ.ฯ หนา้กวา้ง 72 นิว้ 18,000 หลา 1,296,000.00       1,296,000.00     รายการที ่4 ไม่ยืน่ข้อเสนอ รายการที ่2  - เสนอราคาต่ าสุดเทา่กับวงเงินจัดซ้ือ วร.159/64

 @72.00 รายการที ่5 ไม่ยืน่ข้อเสนอ รายการที3่-6 ลว. 15 ม.ีค.64

4.ผ้าฝ้ายสีขาว พมิพช์ือ่ รพ.ฯ หนา้กวา้ง 60 นิว้ 5,000 หลา 331,700.00          331,700.00        รายการที ่6 ไม่ยืน่ข้อเสนอ 3.บจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์  - ยกเลิกการประกวดราคา เนือ่งจากไม่มีผู้ผ่าน

 @66.34 รายการที ่7 ไม่ยืน่ข้อเสนอ รายการที ่7         507,000.00    การพจิารณา (ซ้ือด้วยวธิคัีดเลือก)

5.ผ้าฝ้ายสีเขียว พมิพช์ือ่ รพ.ฯ หนา้กวา้ง 36 นิว้ 18,000 หลา 630,900.00          630,900.00        รายการที7่

 @35.05 2.บจก.สมบติั 2487 ซัพพลาย  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 9.91%

6.ผ้าฝ้ายสีเขียว พมิพช์ือ่ รพ.ฯ หนา้กวา้ง 45 นิว้ 13,000 หลา 563,160.00          563,160.00        รายการที ่1 (@37.75)  ไม่ผ่านการคัดเลือก

 @43.32 รายการที ่2 (@41.00)          2,665,000.00

7.ผ้าฝ้ายสีเขียว พมิพช์ือ่ รพ.ฯ หนา้กวา้ง 60 นิว้ 10,000 หลา 562,800.00          562,800.00        รายการที ่3 ไม่ยืน่ข้อเสนอ

 @56.28 รายการที ่4 (@67.00)  ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่5 ไม่ยืน่ข้อเสนอ

รายการที ่6 ไม่ยืน่ข้อเสนอ

รายการที ่7 (@61.00)  ไม่ผ่านการคัดเลือก
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564

งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสด ุคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่  7 เมษายน  2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

3.บจก.พ ีโฮม อินเตอร์เนชัน่แนล

รายการที ่1 ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่2 ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่3 ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่4 ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่5 ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่6 ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่7 ไม่ผ่านการคัดเลือก

4.บจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์

รายการที ่1 (@26.72) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่2 (@33.54) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่3 (@58.85) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่4 (@45.96) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่5 (@34.21) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่6 (@39.90) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่7 (@50.70)            507,000.00

5.บจก.ว.ีเค.การทอ

รายการที ่1 (@33.00) 2,145,000.00         

รายการที ่2 (@41.50) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่3 (@70.00) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่4 (@53.00) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่5 (@36.00) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่6 (@44.25) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายการที ่7 (@57.50) ไม่ผ่านการคัดเลือก

รวมเปน็เงิน       8,275,810.00     8,275,810.00 รวมเปน็เงิน     5,317,000.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1.Extension Tube ชนดิ Microtube 46,000 เส้น 506,000.00          506,000.00        1.บริษทั ไทยเพยีวดีไวช์ จ ากัด บริษทั ไทยเพยีวดีไวช์ จ ากัด  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.162/64

ขนาด 6 นิว้ @11.00 รายการที ่1 ผลิตภณัฑ์ M.E.Meditek (@10.80) 496,800.00           รายการที ่1 496,800.00        รายการที่ 1-4 ลว.23 ม.ีค.64

2.Extension Tube ชนดิ Microtube 6,000 เส้น 66,000.00            66,000.00          รายการที ่2 ผลิตภณัฑ์ M.E.Meditek (@10.80)              64,800.00 รายการที ่2           64,800.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 1.82%

ขนาด 12 นิว้ @11.00 รายการที ่3 ผลิตภณัฑ์ M.E.Meditek (@10.80)              97,200.00 รายการที ่3           97,200.00

3.Extension Tube ชนดิ Microtube 9,000 เส้น             99,000.00           99,000.00 รายการที ่4 ผลิตภณัฑ์ M.E.Meditek (@10.80)            583,200.00 รายการที ่4         583,200.00

ขนาด 18 นิว้ @11.00

4.Extension Tube ชนดิ Microtube 54,000 เส้น 594,000.00          594,000.00        2.บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอลสพทิอล ซัพพลาย จ ากัด

ขนาด 36 นิว้ @11.00 รายการที ่1 ผลิตภณัฑ์ PPS ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที ่2 ผลิตภณัฑ์ PPS ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที ่3 ผลิตภณัฑ์ PPS ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที ่4 ผลิตภณัฑ์ PPS ไม่ผ่านการพจิารณา

3.ร้าน ทอพพเิคิล เมด

รายการที ่1 ผลิตภณัฑ์ B.M.I ซองบรรจุภณัฑ์สีเขียว  ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที ่2 ผลิตภณัฑ์ B.M.I ซองบรรจุภณัฑ์สีเขียว ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที ่3 ผลิตภณัฑ์ B.M.I ซองบรรจุภณัฑ์สีเขียว ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที ่4 ผลิตภณัฑ์ B.M.I ซองบรรจุภณัฑ์สีเขียว ไม่ผ่านการพจิารณา

4.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย

รายการที ่1 ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที ่2 ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที ่3 ไม่ผ่านการพจิารณา

รายการที ่4 ไม่ผ่านการพจิารณา

รวมเปน็เงิน       1,265,000.00     1,265,000.00 รวมเปน็เงิน     1,242,000.00

6 ซ้ือชุดน้ ายาตรวจนบัเม็ดเลือดอัตโนมัติ 380,000 Test 9,528,000.00       9,528,000.00     1.บริษทั เมดิทอป จ ากัด          9,528,000.00 1.บริษทั เมดิทอป จ ากัด 9,528,000.00       - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.171/64

(Complete Blood Count)    (ผลิตภณัฑ์ Sysmex/Japan)  - เสนอราคาต่ าสุดเทา่กับวงเงินทีจ่ัดซ้ือ ลว.23 ม.ีค.64

 - ยินดีสนบัสนนุ ดังนี้

   1.ชดเชยน้ ายาตรวจนบัเม็ดเลือดและนบัแยกชนดิ

      เม็ดเลือดขาว (CBC) จ านวน 3,000 Test

      ในบลิสุดทา้ยของสัญญา

   2.สนบัสนนุ oil ส าหรับเคร่ือง Di-60

      จ านวน 3 ถุง

   3.สนบัสนนุ Riqas RQ-9140 Monthly

      Hematology จ านวน 1 โปรแกรม

รวมเปน็เงิน       9,528,000.00     9,528,000.00 รวมเปน็เงิน     9,528,000.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

5 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

7 ซ้ือชุดวดัปริมาตรปสัสาวะ แบบระบบปดิ 5,000 ชุด           995,000.00         995,000.00 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไบโอ-เทค็ เมดิคอล ซิสเต็มส์ 995,000.00           หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไบโอ-เทค็ เมดิคอล ซิสเต็มส์         995,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.173/64

@199.00    (ผลิตภณัฑ์ Pahsco) (@199)  - เสนอราคาต่ าสุดเทา่กับวงเงินทีจ่ัดซ้ือ ลว.22 ม.ีค.64

 - ยินดีแถม จ านวน 100 ชุด มูลค่า 19,900 บาท

   ราคาเฉล่ียรวมส่วนแถมต่อแผ่น 195.10 บาท

รวมเปน็เงิน 995,000            995,000          รวมเปน็เงิน        995,000.00

8 1.ถุงมือศัลยกรรมส าหรับผู้แพแ้ปง้ No.6 1/2 90,000 คู่         1,440,000.00       1,440,000.00 1.บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.175/64

@16.00 รายการที ่1 ผลิตภณัฑ์ Ansell (@13.29)          1,196,100.00 รายการที ่1       1,196,100.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 16.94% ลว.30 ม.ีค.64

2.ถุงมือศัลยกรรมส าหรับผู้แพแ้ปง้ No.7 80,000 คู่ 1,280,000.00        1,280,000.00      รายการที ่2 ผลิตภณัฑ์ Ansell (@13.29)          1,063,200.00 รายการที ่2       1,063,200.00

@16.00 รายการที ่3 ผลิตภณัฑ์ Ansell (@13.29)            531,600.00 รายการที ่3         531,600.00

3.ถุงมือศัลยกรรมส าหรับผู้แพแ้ปง้ No.7 1/2 40,000 คู่ 640,000.00          640,000.00        รายการที ่4 ผลิตภณัฑ์ Ansell (@13.29)            119,610.00 รายการที ่4         119,610.00

@16.00 รายการที ่5 ผลิตภณัฑ์ Ansell (@13.29)            664,500.00 รายการที ่5         664,500.00

4.ถุงมือศัลยกรรมส าหรับผู้แพแ้ปง้ No.8 9,000 คู่ 144,000.00          144,000.00        

@16.00 2.บริษทั ซีซี เฮลท ์แคร์ จ ากัด

5.ถุงมือศัลยกรรมส าหรับผู้แพแ้ปง้ No.6 50,000 คู่           800,000.00         800,000.00 รายการที ่1 ผลิตภณัฑ์ Intouch (@16.00)          1,440,000.00

@16.00 รายการที ่2 ผลิตภณัฑ์ Intouch (@16.00)          1,280,000.00

รายการที ่3 ผลิตภณัฑ์ Intouch (@16.00)            640,000.00

รายการที ่4 ผลิตภณัฑ์ Intouch (@16.00)            144,000.00

รายการที ่5 ผลิตภณัฑ์ Intouch (@16.00)            800,000.00

รวมเปน็เงิน       4,304,000.00     4,304,000.00 รวมเปน็เงิน     3,575,010.00

9 ซ้ือถุงมือยางส าหรับการตรวจโรค Disposable 500,000 ข้าง        1,155,000.00      1,155,000.00 1.บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด          1,150,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดสินสิริเมดิเทค 1,070,000.00       - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด วร.147/64

ชนดิไม่มีแปง้ ขนาด S @2.31    (ผลิตภณัฑ์ เมดิโกล์ฟ) (@2.30)  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 7.36% ลว.19 ก.พ.64

2.บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัด          1,115,000.00

   (ผลิตภณัฑ์ ศรีตรังโกลฟส์์) (@2.23)

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากัดสินสิริเมดิเทค          1,070,000.00

   (ผลิตภณัฑ์ ซาโตร่ี) (@2.14)

รวมเปน็เงิน     1,155,000.00 รวมเปน็เงิน     1,070,000.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวน  วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง/งบประมาณ

 ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ

สัญญา หรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

ซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา 57 เคร่ือง        1,801,200.00      2,251,500.00 1.บริษทั พเีอ็ม กรุ๊ป (1989) จ ากัด ไม่ผ่านการพจิารณา บริษทั เอมิ.โปร จ ากัด       2,205,900.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ค.148/64

 @31,600    (ผลิตภณัฑ์ ASUS รุ่น X509)  - เสนอราคาต่ าสุดสูงกวา่วงเงินจัดซ้ือ 23.47 % ลว. 26 ม.ีค. 64

  - คณะกก. พจิารณาแล้วอนมุัติใหเ้พิม่วงเงินจัดซ้ือ

2.บริษทั เอมิ.โปร จ ากัด          2,205,900.00

   (ผลิตภณัฑ์ ACER/Swift SF 514-55TA-7494)

   (@38,700)

 

รวมเปน็เงิน       1,801,200.00     2,251,500.00 รวมเปน็เงิน     2,205,900.00

ซ้ือชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล 2 ชุด           740,000.00         722,730.00 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เชิร์ฟเนต็โซลูชัน่            743,650.00 บริษทั ทริปเปลิวนิส์ โซลูชัน่ จ ากัด         722,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ค.154/64

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดซ้ือ 2.43% ลว.30 ม.ีค.64

2.บริษทั ทริปเปลิวนิส์ โซลูชัน่ จ ากัด            722,730.00  - ยินดีลดราคาเหลือ 722,000 บาท

3.บริษทั เคเอ็นเอส ซิสเตมส์ จ ากัด            739,905.00

รวมเปน็เงิน         740,000.00       722,730.00 รวมเปน็เงิน        722,000.00

จ้างก่อสร้างปรับปรุง Co-Working Space 1 รายการ           888,670.00         888,670.00 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นเิจอร์            741,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นเิจอร์         741,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด จ.27/64

ชัน้ 1 อาคารชีวเวชศาสตร์  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจัดจ้าง 16.62% ลว. 30 ม.ีค.64

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซ่ิง ควอลิต้ี            970,000.00

รวมเปน็เงิน         888,670.00       888,670.00 รวมเปน็เงิน        741,000.00

จ้างเหมาเก็บ-ขนย้ายขยะติดเชือ้ เพือ่น าไป 144,000 กก.         2,160,000.00       2,160,000.00 1.บริษทั ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด (@15.00) 2,160,000.00         1.บริษทั ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด (@15.00)       2,160,000.00  - คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด จ.28/64

เผาก าจัดท าลาย ระยะเวลา 12 เดือน  @15.00  - เสนอราคาต่ าสุดเทา่กับวงเงินจัดจ้าง ลว. 24 ม.ีค.64

   

รวมเปน็เงิน       2,160,000.00     2,160,000.00 รวมเปน็เงิน     2,160,000.00

3 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

4 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

1 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

2 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564

งานจัดหาพัสด ุฝ่ายพัสด ุคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่  7 เมษายน  2564


