สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2560
หน่ วยงาน จัดหาวัสดุ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จํานวนผู้ผ่าน
ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ การคัดเลือก/
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายชื่อ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

1 1.ชุด Radi Vac ชนิด

1,200

@110

ชุด

=132,000

Disposable 200 ml.
2.ชุด Radi Vac ชนิด

1,400

@120

Disposable 400 ml.

ชุด

=168,000

สอบราคา

2

2 ราย
1.บริ ษัท เทคโน

บริ ษัท ทริ มเมอร์ บริ ษัท ทริ ม

เมดิคลั จํากัด

จํากัด

เมอร์ จํากัด

(มหาชน)

รายการที่ 1-3

รายการที่ 1

รายการที่ 1

800

@130

Disposable 600 ml.

ชุด

=104,000

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย
วร.156/60
ลว. 16 มิย.60
132,000

@90
=108,000

3.ชุด Radi Vac ชนิด

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2

168,000

รายละเอียด
เสนอราคาเท่ากับ

รายการที่ 2

@100
=140,000

รายการที่ 3

104,000

วงเงินจัดซื ้อ
แถม
1.ขนาด 400 ml

รายการที่ 3

@110

100 ชุด มูลค่า

=88,000
Polymed

12,000 บาท
2.ขนาด 600 ml

(Ultravak Set)

20 ชุด มูลค่า

(ไม่ผา่ นการ

2,600 บาท

ประเมิน)
2.บริ ษัท ทริ ม...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

-2ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

2.บริ ษัท ทริ ม
เมอร์ จํากัด
รายการที่ 1

@110
=132,000

รายการที่ 2

@120
=168,000

รายการที่ 3

@130
=104,000
Pfm/Germany
(Redon Bottle)

รวมเป็ นเงิน

404,000

รวมเป็ นเงิน

404,000

2.ถุงร้ อนเย็น...

-3ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

2 ถุงร้ อนเย็นแบบเยลลี่

3,000

@133.75

ถุง

=401,250

สอบราคา

2

2 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

1.ห้ างหุ้นส่วน

บริ ษัท ดี เค

บริ ษัท ดี เค

วร.153/60

จํากัด สินสิริ

เอสเอช (ประ

เอสเอช (ประ

ลว. 14 มิย.60

เมดิเทค

@103
=309,000

เทศไทย) จํากัด เทศไทย)
จํากัด

401,250

เสนอราคาถูกต้ อง

OP
(ไม่ผา่ นการ

ตามเงื่อนไข และ

ประเมิน)

เสนอราคาเท่ากับ

รายละเอียด
วงเงินจัดซื ้อ

2.บริ ษัท ดี เค

แถม 200 ถุง มูลค่า

เอสเอช (ประ

26,750 บาท

เทศไทย) จํากัด

@133.75
=401,250
3M

รวมเป็ นเงิน

401,250

รวมเป็ นเงิน

401,250

3.ขวดอาหาร...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

3 ขวดอาหารเพาะเลี ้ยง

60,000

เชื ้อใช้ สาํ หรับเครื่ อง

ขวด

-4ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@74.76

ประกวด

=4,485,600 ราคาอิเล็ก-

เพาะเลี ้ยงเชื ้อแบบ

ทรอนิกส์

อัตโนมัติ

4

1 ราย

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

บริ ษัท ซิลลิค
ฟาร์ มา จํากัด

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

@74.76

(e-bidding)

=4,485,600

Price Pre-

BD/USA.

บริ ษัท ซิลลิค

บริ ษัท ซิลลิค

ฟาร์ มา จํากัด

ฟาร์ มา จํากัด

วร.130/60
4,485,600 เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
เสนอราคาเท่ากับ

formance
เกณฑ์

วงเงินจัดซื ้อ

ราคา

แถมขวดอาหาร
เพาะเลี ้ยงเชื ้อฯ
สําหรับผู้ใหญ่ 100
ขวด มูลค่า 7,476
บาท

รวมเป็ นเงิน

4,485,600

รวมเป็ นเงิน

4,485,600

4.Pressure...

ลว. 25 พค.60

-5ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

4 Pressure Transducer

4,000

@462

with Flush Device

ชุด

=1,848,000

สอบราคา

2

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

1 ราย

1 ราย

บริ ษัท เอ็ด-

บริ ษัท เอ็ด-

บริ ษัท เอ็ด-

วาร์ ดส์ ไลฟ์ ไซ

วาร์ ดส์ ไลฟ์ ไซ

วาร์ ดส์ ไลฟ์ ไซ

เอ็นซ์ (ประเทศ

เอ็นซ์ (ประเทศ เอ็นซ์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด

@470

ไทย) จํากัด

ไทย) จํากัด

=1,880,000

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

วร.142/60
ลว. 1 มิย.60
1,880,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ

ตามเงื่อนไข และ

1,848,000 รายละเอียด

Edwards (TruWave Disposa-

เสนอราคาเท่ากับ

ble Presure

วงเงินจัดซื ้อ

Transducers

แถม Cable 50 ชิ ้น

with 3cc flush

มูลค่า 150,000

device with

บาท

vent stopcock
REF PX600F)
รวมเป็ นเงิน

18,480,000

รวมเป็ นเงิน

18,480,000

5 1.หลอดเก็บ...

-6ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

5 1.หลอดเก็บเลือดสูญ-

150,000

@2.78

ญากาศ ชนิด EDTA

หลอด

=417,000

สอบราคา

2

2 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

2 ราย
วร.164/60

1.บริ ษัท กรุง-

1.บริ ษัท กรุง-

บริ ษัท ซิลลิค

Tube ขนาด 6 ml.

เทพอินเตอร์

เทพอินเตอร์

ฟาร์ มา จํากัด

(จุกสีมว่ ง)

โปรดักส์ จํากัด

โปรดักส์ จํากัด รายการที่ 1

409,275

ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2,4,5

ลดเหลือ

รายละเอียด

403,500

เสนอราคาตํ่ากว่า

รายการที่ 1

@2.69

2.หลอดเก็บเลือดสูญ-

300,000

@2.51

=403,500

ญากาศ ชนิด EDTA

หลอด

=753,000

(ผิดสเปค)

Tube (จุกสีมว่ ง)
@2.49

วงเงินจัดซื ้อ

2.บริ ษัท ซิลลิค
ฟาร์ มา จํากัด

รายการที่ 2

รายการที่ 2

รายการที่ 1-3,5

=747,000
3.หลอดเก็บเลือดสูญ-

120,000

@2.71

ญากาศ ชนิด Sodium

หลอด

=325,200

120,000

@2.86

ญากาศ ชนิด Sodium

หลอด

=343,200

Citrate 3.2% (จุกสีฟ้า)

738,300

รายการที่ 1 3.24%

ลดเหลือ

รายการที่ 3 1.48%

738,000

เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

รายการที่ 3

Fluoride (จุกสีเท่า)

4.หลอดเก็บเลือดสูญ-

เสนอราคาถูกต้ อง

รายการที่ 4

@3.00

321,000

รายการที่ 2 1.99%

=360,000

ลดเหลือ

รายการที่ 5 0.37%

(ผิดสเปค)

320,400

รายการที่ 4

@3.20
=384,000

รายการที่ 3

บริ ษัท กรุง-

ยกเลิกการสอบราคา

เทพอินเตอร์

เนื่องจากเสนอราคา

โปรดักส์ จํากัด

สูงกว่าวงเงินจัดซื ้อ

รายการที่ 5

807,000

ขออนุมตั ิซื ้อตกลง
ราคาแทน
5.หลอดเก็บ...

ลว. 23 มิย.60
วร.165/60
ลว. 23 มิย.60

-7ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

5.หลอดเก็บเลือดสูญ-

300,000

@2.70

ญากาศ ชนิด Lithium

หลอด

=810,000

รายการที่ 5

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@2.69
=807,000

Heparin Tube

Vacuette
Greiner
Bio-One
GmbH,Austria
2.บริ ษัท ซิลลิค
ฟาร์ มา จํากัด
รายการที่ 1

@2.7285
=409,275

รายการที่ 2

@2.4610
=738,300

รายการที่ 3

@2.6750
=321,000

รายการที่ 4

@2.8141
=337,692
(ผิดสเปค)
รายการที่ 5...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

-8ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 5

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@3.1030
=930,900
Becton

2,648,400

รวมเป็ นเงิน
6 Bowie Dick Test
Packs

1,620

@176.55

ชิ ้น

=286,011

Dickinson (BD)
สอบราคา

5

5 ราย

รวมเป็ นเงิน
1 ราย

1.ห้ างหุ้นส่วน

@139.00

บริ ษัท ดีเค

บริ ษัท ดีเค

จํากัด ดี เอช ซี

=225,180

เอสเอช (ประ

เอสเอช (ประ

เทรดดิ ้ง

DHC
(ไม่ผา่ นการ
ประเมิน)

วร.163/60
ลว. 16 มิย.60

เทศไทย) จํากัด เทศไทย)
จํากัด

273,877.20 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ

ตามเงื่อนไข และ

246,489.48 รายละเอียด

2.บริ ษัท ทริ ม
เมอร์ จํากัด

2,268,900

@120.00

เสนอราคาตํ่ากว่า

=194,400

วงเงินจัดซื ้อ13.82%

PMS
(ไม่ผา่ นการ
ประเมิน)

3.บริ ษัท โอเร็ กซ์...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

-9ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

3.บริ ษัท โอเร็ กซ์ เทรดดิ ้ง
จํากัด

@144.45
=234,009
VISTO BUENO
(ผิดสเปค)

4.บริ ษัท ดีเค
เอสเอช (ประ
เทศไทย) จํากัด

@169.06
=273,877.20
3M

5.บริ ษัท เทอราจีนี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

@153.00
=247,860
TERRAGENE
(ไม่ผา่ นการ
ประเมิน)

รวมเป็ นเงิน

286,011

รวมเป็ นเงิน

246,489.48
7 1.Semiper...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

7 1.Semipermanent

120

Catheter 14.5 Fr

ชุด

- 10 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@8,239.00 สอบราคา
=988,680

ขนาดเล็ก 19 Cm.
2.Semipermanent

40

@8,239.00

Catheter 14.5 Fr

ชุด

=329,560

3

3 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

3 ราย

1.บริ ษัท แนช

1.บริ ษัท แนช

บริ ษัท เมดิ

วร.152/60

เชอเริ ล มีเดีย

เชอเริ ล มีเดีย

ทอป จํากัด

ลว. 8 มิย.60

จํากัด

จํากัด

รายการที่ 1

รายการที่ 1

@7,497.00

รายการที่ 1-2

=899,640

ขนาดกลาง 23 Cm.

เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2

292,000

รายละเอียด

2.บริ ษัท ฟาโว

เสนอราคาตํ่าสุด

@7,497.00

ริ กา จํากัด

ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

=299,880

รายการที่ 1-2

11.40% แถม

REF THD155024SE

รายการที่ 2

876,000

REF THD155028SE

รายการที่ 1 2 ชุด

Medical Com- 3.บริ ษัท เมดิ
ponents (Titan ทอป จํากัด

มูลค่า 14,600 บาท

HP Catheter

รายการที่ 1-2

Set)
2.บริ ษัท ฟาโว
ริ กา จํากัด
รายการที่ 1

@8,239.00
=988,680
REF 8888145014

รายการที่ 2...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

- 11 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 2

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@8,239.00
=329,560
REF 8888145015

Covidien
(Palindrome
Chronic Catheter Kit)
3.บริ ษัท เมดิ
ทอป จํากัด
รายการที่ 1

@7,300
=876,000
REF DC21452419

รายการที่ 2

@7,300
=292,000
REF DC21452823

Merit Medical
(ProGuide
Chronic Dialyรวมเป็ นเงิน

1,318,240

sis Catheter)

รวมเป็ นเงิน

1,168,000
8 1.ขาเทียม...

- 12 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

8 1.ขาเทียมระดับใต้ เข่า

40

@6,400

ชุด

=256,000

ระบบแกนใน

สอบราคา

5

4 ราย
เวอร์ ซัพพลาย

แฮบโปร จํากัด เวอร์ ซัพพลาย
รายการที่ 1-3

@16,400

(พี แอนด์ โอ)

เข่าระบบแกนใน

ชุด

=492,000

จํากัด
รายการที่ 1

@1,290

SACH FOOT

ข้ าง

=129,000

@6,230

2.บริ ษัท เฮลท์

=249,200

แคร์ เวิร์คช็อป

วร.161/60
ลว. 14 มิย.60

(พี แอนด์ โอ)
วร.162/60

รายการที่ 1

249,200

รายการที่ 3

109,000

3.บริ ษัท พาว

(ผิดสเปค)

เวอร์ ซัพพลาย แคร์ เวิร์คช็อป

=109,000
จีน

รายละเอียด
เสนอราคาตํ่าสุด

=468,000

@1,090

เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ

@15,600

(พี แอนด์ โอ)
รายการที่ 3

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

จํากัด

รายการที่ 1-3
รายการที่ 2

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

3 ราย
1..บริ ษัท วีอาร์ บริ ษัท พาว

30

100

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

1.บริ ษัท พาว

2.ขาเทียมระดับเหนือ

3.เท้ าเทียมชนิด

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

บริ ษัท เฮลท์
รายการที่ 2

รายการที่ 1 2.66%
492,000

รายการที่ 3 15.50%

จํากัด

รายการที่ 2

รายการที่ 1,3

เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ

2.บริ ษัท เฮลท์
แคร์ เวิร์คช็อป
จํากัด
รายการที่ 1

@6,400
=256,000
รายการที่ 2...

ลว. 9 มิย.60

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

- 13 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 2

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@16,400
=492,000

รายการที่ 3

@1,280
=128,000
จีน

3.ห้ างหุ้นส่วน
จํากัด สยาม
เฮลท์รีแฮบบิลิ
เทชัน่

(คุณสมบัติ
ไม่ครบ)

4.บริ ษัท วีอาร์
แฮบโปร จํากัด
รายการที่ 1

@6,400
=256,000

รายการที่ 2

@19,900
=597,000

รายการที่ 3

@1,290
=129,000

รวมเป็ นเงิน

877,000

จีน

รวมเป็ นเงิน

850,200
9.ชุดนํ ้ายา...

- 14 ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

9 ชุดนํ ้ายาสําหรับตรวจ

7,200

@145

วิเคราะห์ชนิดและ

test

=1,044,000

ปริ มาณฮีโมโกลบิน

สอบราคา

2

2 ราย

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

1.บริ ษัท เมดิ
ทอป จํากัด

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

@145

บริ ษัท เมดิ

บริ ษัท เมดิ

ทอป จํากัด

ทอป จํากัด

วร.155/60
1,044,000 เสนอราคาถูกต้ อง

=1,044,000

ตามเงื่อนไข และ

Sebia/France

รายละเอียด
เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ แถม

2.บริ ษัท เอช ดี
เมดิคอล จํากัด

@160

600 test มูลค่า

=1,152,000

87,000 บาท

Sebia/France
(ผิดสเปค)
รวมเป็ นเงิน

1,044,000

รวมเป็ นเงิน

1,044,000

ลว. 15 มิย.60

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2560
หน่ วยงาน จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์
ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
1 จ้ างออกแบบอาคารวิจยั

1

7,900,000

และถ่ายทอดเทคโนโลยี รายการ

ประกวด

4

ราคา

การแพทย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ราคาที่ จํานวนผู้ผ่าน ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
เสนอ (แต่ การคัดเลือก/ สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
รายชื่อ
ละรายการ/
ประกวด
ผลิตภัณฑ์ )
ราคา

2 ราย

1 ราย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

นําเสนอแนวคิดในการ

จ.41/60
ลว. 29 มิย.60

1.บริ ษัท ดีไซน์+

บริ ษัท ดีไซน์+

บริ ษัท ดีไซน์+

ออกแบบ และแผนการ

ดีเวลลอป

ดีเวลลอป

ดีเวลลอป

ปฏิบตั ิงาน เหมาะสม

จํากัด

จํากัด

จํากัด

7,900,000

2.บริ ษัท เอ.พี.
วาย ดีไซน์
7,900,000

รวมเป็ นเงิน
2 ให้ เช่าพื ้นที่สาํ หรับให้
บริ การจอดรถยนต์

1

ประกวด

รายการ 13,672,320

ระยะเวลา 2 ปี
-ค่าเช่า

จํากัด

419,680 บาท
x 24 เดือน
=10,072,320

ราคา

1

(คุณสมบัติ
ไม่ครบ)

7,900,000

1 ราย

1 ราย

ห้ างหุ้นส่วน

14,872,320 ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

ช.6/60

จํากัด ทรัพย์

จํากัด ทรัพย์

จํากัด ทรัพย์

ลว. 7 กค.60

ทวีพงศ์ ทราน
สปอร์ ต

419,680 บาท ทวีพงศ์ ทราน
x 24 เดือน สปอร์ ต

ทวีพงศ์ ทราน
สปอร์ ต

14,872,320 เสนอราคาถูกต้ อง

=10,072,320

ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด

-ค่าบริ หารจัดการส่วน
กลาง
รวมเป็ นเงิน

150,000 บาท

200,000 บาท

x 24 เดือน

x 24 เดือน

=3,600,000

=4,800,000

13,672,320

เสนอราคาสูงกว่า
วงเงินขอดําเนินการ
8.77%
รวมเป็ นเงิน

14,872,320
ลูว่ ิ่งไฟฟ้ า...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
3 ลูว่ ิ่งไฟฟ้ า

1 ชุด

298,000

สอบราคา

1

- 2ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

1 ราย
บริ ษัท มารา

1 ราย
บริ ษัท มารา

บริ ษัท มารา

ค.157/60

ธอน (ประเทศ

ธอน (ประเทศ

ธอน (ประเทศ

ลว.19 มิย.60

ไทย) จํากัด

ไทย) จํากัด

ไทย) จํากัด

298,000
T645S

298,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ
250,000 รายละเอียด

Sports Art
Taiwan

เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ 16.11%

298,000

รวมเป็ นเงิน
4 1.เครื่ องคอมพิวเตอร์
(CPU+จอ) สเปคที่ 1

2

@13,000

เครื่ อง

=26,000

รวมเป็ นเงิน
สอบราคา

1

1 ราย
บริ ษัท เอม

1 ราย
บริ ษัท เอม

บริ ษัท เอม

ค.159/60

คอนซัลติ ้ง

คอนซัลติ ้ง

คอนซัลติ ้ง

ลว.21 มิย.60

จํากัด

จํากัด

2.เครื่ องคอมพิวเตอร์

3

@10,550

จํากัด

(ไม่รวมจอ) สเปคที่ 1

เครื่ อง

=31,650

รายการที่ 1

3.เครื่ องคอมพิวเตอร์

1

(จอไม่น้อยกว่า 21")

เครื่ อง

สเปคที่ 1

250,000

@13,200 รายการที่ 1-6,8 รายการที่ 1
=26,400

26,400

รายการที่ 2

32,100

14,000
รายการที่ 2

ตามเงื่อนไข และ

@10,700
=32,100

เสนอราคาถูกต้ อง
รายละเอียด
เสนอราคาสูงกว่า

รายการที่ 3

14,200

วงเงินจัดซื ้อ
รายการที่ 1 1.54%
4.เครื่ องคอมฯ ...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)

-3ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

16,906

14,200

4.เครื่ องคอมพิวเตอร์

1

(ไม่รวมจอ) สเปคที่ 2

เครื่ อง

รายการที่ 3

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา
รายการที่ 4

16,800

5.เครื่ องคอมพิวเตอร์

4

@19,800

(CPU+จอ) สเปคที่ 3

เครื่ อง

=79,200

รายการที่ 5

16,800
@19,700

รายการที่ 5
รายการที่ 6

78,800

เสนอราคาตํ่ากว่า

32,800

วงเงินจัดซื ้อ
รายการที่ 4 0.63%

=78,800
1

(CPU+จอ) สเปคที่ 4

เครื่ อง

รายการที่ 2 1.42%
รายการที่ 3 1.43%

รายการที่ 4

6.เครื่ องคอมพิวเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

37,450

รายการที่ 5 0.51%
รายการที่ 8

รายการที่ 6

69,500

รายการที่ 6 11.46%
รายการที่ 8 13.40%

32,800

รายการที่ 7
7.เครื่ องคอมพิวเตอร์

1

(ไม่รวมจอ) สเปคที่ 5

เครื่ อง

8.เครื่ องคอมพิวเตอร์

1

(CPU+จอ) สเปคที่ 6

เครื่ อง

42,090

80,250

รายการที่ 7

รายการที่ 8

30,500
(ไม่ผา่ นการ

ยกเลิกการสอบราคา
คณะกรรมการ

พิจารณา)

กําหนดสเปคผิด
แก้ ไขสเปคใหม่ และ

69,500

ซื ้อโดยวิธีตกลงราคา
แทน

รวมเป็ นเงิน

327,546

รวมเป็ นเงิน

270,600

5.จ้ างเหมา...

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
5 จ้ างเหมาทําความ

1

สะอาดหอพักนักศึกษา รายการ
แพทย์บินหลา 1

47,517 บาท/
เดือน
=570,204

สอบราคา

3

-4ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

3 ราย
1.บริ ษัท ที

3 ราย
1.บริ ษัท ที

บริ ษัท พีเอซี.

ค.159/60

แอนด์ เค คลีน

แอนด์ เค คลีน

อินเตอร์ แคริ่ ง

ลว.21 มิย.60

นิ่ง จํากัด

51,326.25 นิ่ง จํากัด
บาท/เดือน

จํากัด

2.บริ ษัท พีเอซี.

589,200 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ
588,000 รายละเอียด

=615,915 2.บริ ษัท พีเอซี.
อินเตอร์ แคริ่ ง

เสนอราคาตํ่าสุด

จํากัด

สูงกว่าวงเงินจ้ าง
3.12%

อินเตอร์ แคริ่ ง
จํากัด

49,100

3.บริ ษัท 108

บาท/เดือน เคมีภณ
ั ฑ์และ
=589,200 บริ การ จํากัด
3.บริ ษัท 108
เคมีภณ
ั ฑ์และ
บริ การ จํากัด

56,078.90
บาท/เดือน
=672,946.87

รวมเป็ นเงิน

570,204

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

รวมเป็ นเงิน

588,000
6.เช่าเครื่ องพิมพ์...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
6 เช่าเครื่ องพิมพ์
ระยะเวลาเช่า 3 ปี

50

295 บาท/

เครื่ อง

เครื่ อง/เดือน

สอบราคา

1

=531,000

-5ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

1 ราย

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

1 ราย

บริ ษัท วิชชุสนิ

บริ ษัท วิชชุสนิ

บริ ษัท วิชชุสนิ

มาร์ เก็ตติ ้ง

มาร์ เก็ตติ ้ง

มาร์ เก็ตติ ้ง

จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

295 บาท/ จํากัด
เครื่ อง/เดือน

จํากัด

ช.17/60
ลว.12 มิย.60
531,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ

=531,000

รายละเอียด

OKI

เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ

531,000

รวมเป็ นเงิน
7 เครื่ องสูบนํ ้าพร้ อมติด

2

ติดตังที
้ ่หอพักดาหลา

ชุด

732,901

1,2

รวมเป็ นเงิน
สอบราคา

4

2 ราย

531,000

1 ราย

1.ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

ค.161/60

จํากัด เค เจ

จํากัด เค เจ

จํากัด เค เจ

ลว.3 กค.60

วอเตอร์ เทค

วอเตอร์ เทค

วอเตอร์ เทค

720,000

720,000 เสนอราคาถูกต้ อง

GRUNDFOS

ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด

2.บริ ษัท รูฟ

เสนอราคาตํ่ากว่า

ซัพพลายแอนด์

วงเงินจัดซื ้อ 1.76%

เซอร์ วิส จํากัด

562,182
(คุณสมบัติ

รวมเป็ นเงิน

732,901

ไม่ครบ)

รวมเป็ นเงิน

720,000
8.อุปกรณ์...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
8 อุปกรณ์ระบบโสตพร้ อม
ติดตัง้

2

@156,000

ชุด

=312,000

สอบราคา

2

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

1 ราย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เนื่องจากไม่มีผ้ ผู า่ น

จํากัด พีเน็ต

การพิจารณา
@241,900

ขออนุมตั ิยกเลิก

=416,800

เพื่อทบทวนสเปคใหม่

(ผิดสเปค)

312,000

9 เช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์

50

400 บาท/

ระยะเวลาเช่า 3 ปี

เครื่ อง

เครื่ อง/เดือน

1.บริ ษัท แนส

1.บริ ษัท แนส

บริ ษัท วิชชุสนิ

=720,000

คอมพ์ เอ็ดดู

คอมพ์ เอ็ดดู

มาร์ เก็ตติ ้ง

สอบราคา

1

3 ราย

เคท จํากัด

3 ราย

390 บาท/ เคท จํากัด
เครื่ อง/เดือน

จํากัด

2.บริ ษัท วิชชุสนิ
มาร์ เก็ตติ ้ง
จํากัด

ช.8/60
ลว.13 กค.60
693,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ
666,000 รายละเอียด

=702,000 2.บริ ษัท วิชชุสนิ
มาร์ เก็ตติ ้ง

เสนอราคาตํ่าสุด

จํากัด

ตํ่ากว่าวงเงินขอ

385 บาท/ 3.บริ ษัท เอมิ.
เครื่ อง/เดือน โปร จํากัด

ดําเนินการ 7.50%

=693,000
3.บริ ษัท เอมิ.
โปร จํากัด
รวมเป็ นเงิน

720,000

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

ยกเลิกการสอบราคา

ห้ างหุ้นส่วน
แอนด์ ซัพพลาย

รวมเป็ นเงิน

-6ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

440บาท/
เครื่ อง/เดือน
=792,000

รวมเป็ นเงิน

666,000
10.เครื่ องสแกนฯ...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
10 1.เครื่ องสแกนเนอร์
3 มิติ

1

50,000

ชุด

สอบราคา

-7ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

ยกเลิกการสอบราคา
เนื่องจาก ไม่มีผ้ เู สนอ
ราคา ขออนุมตั ิยกเลิก

2.เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ

1

(3 D Printer)

ชุด

รวมเป็ นเงิน

152,000

ซื ้อโดยวิธีตกลงราคา
แทน

202,000

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

