สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2552
หนวยงาน จัดหาวัสดุ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลําดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1 ถุงรอนเย็นแบบเยลลี่
จํานวน 1,800 ถุง

2

ที่ปดปาก-จมูก Mask
-ชนิดกระดาษปลอดเชื้อแบบผูก
จํานวน 288,000 อัน
-ชนิดกระดาษปลอดเชื้อแบบคลอง
จํานวน 360,000 อัน

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย
@133.75

@0.89
@0.89

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
สอบราคา 1.บริษัท ยู.เอส.สัมมิท(โอเวอรซีส) จํากัด บริษัท ดีทแฮลม จํากัด
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
= @100.58
@133.75 บาท เปนเงิน 240,750 บาท รายละเอียดในประกาศสอบราคา
2.บริษัท ดีทแฮลม จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
= @133.75
เฉลี่ยกับสวนที่ชดเชยเหลือ @99.074
สอบราคา 1.บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท โคโลซาย จํากัด
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
แบบผูก @1.391
แบบผูก @1.0 เปนเงิน 288,000 บาท รายละเอียดในประกาศสอบราคา
แบบคลอง @1.391
แบบคลอง @1.0 เปนเงิน 360,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด
2.บริษัท บุนยวานิช อินเตอรเนชั่นแนลฯ รวมเปนเงิน 648,000 บาท

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบผูก @1.89
แบบคลอง @1.89
3.บริษัท ควอลิตี้ แอนด แม็กซิมั่มฯ
แบบผูก @2.53
แบบคลอง @2.14
4.บริษัท โคโลซาย จํากัด
แบบผูก @1.10 ลดเหลือ 1.0
แบบคลอง @1.10 ลดเหลือ 1.0

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

3 ขวดพลาสติกใสยา 10 ขนาด
-ขวดพลาสติกใสยาขนาด 30 ซีซี.ฝาสีฟา
-ขวดพลาสติกใสยาขนาด 60 ซีซี.ฝาสีฟา
-ขวดพลาสติกใสยาขนาด 120 ซีซี.ฝาสีฟา
-ขวดพลาสติกใสยาขนาด 240 ซีซี.ฝาสีฟา
-ขวดพลาสติกใสยาขนาด 450 ซีซี.ฝาสีฟา
-ขวดพลาสติกใสยาขนาด 30 ซีซี.ฝาสีแดง
-ขวดพลาสติกใสยาขนาด 60 ซีซี.ฝาสีแดง
-ขวดพลาสติกใสยาขนาด 120 ซีซี.ฝาสีแดง
-ขวดพลาสติกใสยาขนาด 240 ซีซี.ฝาสีแดง
-ขวดพลาสติกใสยาขนาด 480 ซีซี.ฝาสีแดง

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย

0.72
0.92
1.34
2.28
3.27
0.72
0.92
1.34
2.28
3.27

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

5.บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จํากัด
แบบผูก @1.95
แบบคลอง @1.95
สอบราคา หจก.ที.ซี.สถาพร กรุป
ขนาด 30 ซีซี.ฝาสีฟา = 1.02
ขนาด 60 ซีซี.ฝาสีฟา = 1.16
ขนาด 120 ซีซี.ฝาสีฟา = 1.66
ขนาด 240 ซีซี.ฝาสีฟา = 3.00
ขนาด 450 ซีซี.ฝาสีฟา = 4.71
ขนาด 30 ซีซี.ฝาสีแดง = 1.02
ขนาด 60 ซีซี.ฝาสีแดง = 1.16
ขนาด 120 ซีซี.ฝาสีแดง = 1.66
ขนาด 240 ซีซี.ฝาสีแดง = 3.00
ขนาด 480 ซีซี.ฝาสีแดง = 4.71

4 ปรอทวัดไขทางปาก
จํานวน 12,000 อัน

@12.84

สอบราคา หจก.ไฮแอทเมดิคอล
@15.78

5 กระบอกฉีดยาแกว Irrigate 50 cc.
จํานวน 2,016 ชุด

@164.78

สอบราคา 1.บริษัท เอ็นทีทีมารเก็ตติ้ง จํากัด
@162.64
2.บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด
@173.34

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เนื่องจากขวดพลาสติกไมผานการประเมิน
คณะกรรมการจึงยกเลิกการสอบราคา
และขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

บริษัท เอ็นทีทีมารเก็ตติ้ง จํากัด
@162.64 บาท
รวมเปนเงิน 327,882.24 บาท

เสนอไมตรงตามคุณลักษณะขอ 2.13
จึงยกเลิกการสอบราคาและขอดําเนินการ
สอบราคาใหม
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
6 ซองซิปใสยาแบบใส
- ขนาด 7.5 x 12 ซม.
จํานวน 1,040,000 ซอง
- ขนาด 11 x 18.5 ซม.
จํานวน 780,000 ซอง

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย
@0.12
@0.26

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สอบราคา 1.บริษัท โคโลซาย จํากัด
ขนาด 7.5 x 12 ซม. = @0.1124
ขนาด 11 x 18.5 ซม. = @0.257
2.บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด
ขนาด 7.5 x 12 ซม. = @0.1197

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หจก.จักรวาลมารเก็ตติ้ง
ขนาด 7.5 x 12 ซม. = @0.11

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

ขนาด 11 x 18.5 ซม. = @0.23
รวมเปนเงิน 293,800 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

บริษัทไทย ไนตรัสออกไซด จํากัด

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ

= @2,514.50
รวมเปนเงิน 1,257,250 บาท

รายละเอียดในประกาศสอบราคา

ขนาด 11 x 18.5 ซม. = @0.2697
3.หจก.จักรวาลมารเก็ตติ้ง
ขนาด 7.5 x 12 ซม. = @0.11
7 แกสไนตรัสออกไซด ขนาด G
จํานวน 500 ทอ

@2,140

ขนาด 11 x 18.5 ซม. = @0.23
สอบราคา บริษัทไทย ไนตรัสออกไซด จํากัด
= @2,642.90
ลดเหลือ = @2,514.50

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2552
หนวยงาน จัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลําดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1 จางดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทั่วไปของ
คณะแพทยศาสตร
จํานวน 1 รายการ

2 จางเก็บ-ขนยายขยะทั่วไป
(ไมรวมขยะติดเชื้อ)
บริเวณคณะแพทยศาสตร
จํานวน 1 รายการ

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย
459,600
(38,300/เดือน)

369,600
(33,600/เดือน)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สอบราคา 1.นายอรุณ คังฆมะโน
= 506,780.08(42,231.67/เดือน)
2.หจก.คิตตี้ คลีน
= 584,006(48,667.17/เดือน)
3.นายจรุง รุยปริง
= 453,589.20(37,799.10/เดือน)
ลดเหลือ 453,480(37,790/เดือน)
4.นางนิตยา ใบมา
= 438,000(36,500/เดือน)
สอบราคา นางอุทัย นพถาวร
= 369,600(33,600/เดือน)

นายจรุง รุยปริง
= 453,480(37,790/เดือน)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

นางอุทัย นพถาวร
= 369,600(33,600/เดือน)

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

