สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
หน่ วยงาน จัดหาวัสดุ งานพัสดุ
ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

วิธีซอื ้ /จ้ าง

1 1.ถุงน่องรักษา DVT ผู้ชาย

50

@1,240.13

ประกวด

เข่า 20-30 mmHg.M

คู่

=62,006.50

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จานวน จานวนผู้ย่ นื
ราคาที่เสนอ
จานวนผู้ผ่าน
ผู้รับ
เสนอ/รายชื่อ
(แต่ ละรายการ/
การคัดเลือก/
เอกสาร
ผลิตภัณฑ์ )
รายชื่อ
(ราย)
5

1.ห้ างหุ้นส่วน

บริ ษัท ดีเคเอส

ทรอนิกส์

จากัด จีไอเอส

เอช (ประเทศไทย) เอช (ประเทศไทย)

เสนอราคาถูกต้ องตาม

จากัด

จากัด

เงื่อนไข และรายละเอียด

รายการที่ 1-8

รายการที่ 1

(e-bidding)

ฟาร์ มา

เข่า 20-30 mmHg.L

คู่

=62,006.50

Price Pre-

รายการที่ 4

คู่

=43,912.80

4.ถุงน่องรักษา DVT ผู้หญิง
ต้ นขา 20-30 mmHg.M

200

@1,463.76

คู่

=292,752.00

@1,150.00

ลว. 11 มิย.61

บริ ษัท ดีเคเอส

62,006.50

=230,000

formance
ต้ นขา 20-30 mmHg.S

วร.177/61

ราคาอิเล็ก-

@1,240.13

@1,463.76

เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวันที่ของ
สรุ ป
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรื อจ้ าง

1 ราย

50

30

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

2 ราย

2.ถุงน่องรักษา DVT ผู้ชาย

3.ถุงน่องรักษา DVT ผู้หญิง

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา

รายการที่ 5

รายการที่ 7

วงเงินจัดซื ้อ
รายการที่ 2

62,006.50

=149,500

รายการที่ 3

43,912.80

@950.00

รายการที่ 4

292,752.00

รายการที่ 5

190,288.80

รายการที่ 6

26,108.00

รายการที่ 7

84,851.00

รายการที่ 8

32,635.00

เกณฑ์ราคา

เสนอราคาเท่ากับ

@1,150.00

=61,750
5.ถุงน่องรักษา DVT ผู้หญิง
ต้ นข่า 20-30 mmHg.L

130

@1,463.76

คู่

=190,288.80

รายการที่ 8

@950.00
=23,750

6.ถุงน่องรักษา DVT ผู้หญิง

20

@1,305.40

Ascent Meditech

เข่า 20-30 mmHg.S

คู่

=26,108.00

(ผิดสเปค)

7.ถุงน่องรักษา DVT ผู้หญิง

65

@1,305.40

เข่า 20-30 mmHg.M

คู่

=84,851.00
8.ถุงน่อง...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

วิธีซอื ้ /จ้ าง

จานวน
ผู้รับ
เอกสาร
(ราย)

จานวนผู้ย่ นื
เสนอ/รายชื่อ

8.ถุงน่องรักษา DVT ผู้หญิง

25

@1,305.40

2.บริ ษัท ดีเคเอส

เข่า 20-30 mmHg.L

คู่

=32,635.00

เอช (ประเทศไทย)

-2ราคาที่เสนอ
(แต่ ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

รวมเป็ นเงิน

794,560.60

เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวันที่ของ
สรุ ป
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรื อจ้ าง

จากัด
รายการที่ 1

@1,240.13
=62,006.50

รายการที่ 2

@1,240.13
=62,006.50

รายการที่ 3

@1,463.76
=43,912.80

รายการที่ 4

@1,463.76
=292,752.00

รายการที่ 5

@1,463.76
=190,288.80

รายการที่ 6

@1,305.40
=26,108.00

รายการที่ 7

@1,305.40
=84,851.00

รายการที่ 8

@1,305.40
=32,635.00
BSN Medical

รวมเป็ นเงิน

794,560.60

2 1.Transparent...

ที่

-3ราคาที่เสนอ
(แต่ ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

วิธีซอื ้ /จ้ าง

จานวน
ผู้รับ
เอกสาร
(ราย)

จานวนผู้ย่ นื
เสนอ/รายชื่อ

2 1.Transparent Dressing

143,000

@6.74

ประกวด

4

2 ราย

=963,820

ราคาอิเล็ก-

1.บริ ษัท ดีเคเอส

บริ ษัท ดีเคเอส

ทรอนิกส์

เอช (ประเทศไทย)

เอช (ประเทศไทย) เอช (ประเทศไทย)
จากัด

จากัด

รายการที่ 1-2

รายการที่ 1

ขนาด 6 ชม.x 7 ซม.
2.Transparent Dressing
ขนาด 10 ชม.x 12 ซม.

14,400

@18.62

(e-bidding)

จากัด

=268,128

Price Pre-

รายการที่ 1

จานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

1 ราย

@6.74

วร.183/61

บริ ษัท ดีเคเอส

ลว. 20 มิย.61
963,820

=963,820

formance

เสนอราคาถูกต้ องตาม
เงื่อนไข และรายละเอียด

292,752

รายการที่ 1

@20.33

ลดเหลือ

เสนอราคาเท่ากับ

=292,752

268,984

วงเงินจัดซื ้อ

เกณฑ์ราคา

รายการที่ 2
รายการที่ 2

เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวันที่ของ
สรุ ป
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรื อจ้ าง

3M

แถม 2,000 แผ่น
มูลค่า 13,480 บาท

2.บริ ษัท วิลแฮล์ม

รายการที่ 2

ฟาร์ มาซูติคอล

เสนอราคาต่ากว่า

จากัด

วงเงินจัดซื ้อ 0.05%

รายการที่ 1

@4.80

แถม 1,440 แผ่น

=686,400
รายการที่ 2

มูลค่า 26,798.40 บาท

@14.98
=215,712
Syncera
(ไม่ผ่านการคัดเลือก)

รวมเป็ นเงิน

1,231,948.00

รวมเป็ นเงิน

1,231,804.00
3 อุปกรณ์...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

-4ราคาที่เสนอ
(แต่ ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

วิธีซอื ้ /จ้ าง

จานวน
ผู้รับ
เอกสาร
(ราย)

จานวนผู้ย่ นื
เสนอ/รายชื่อ

จานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวันที่ของ
สรุ ป
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรื อจ้ าง

3 อุปกรณ์ประกอบเครื่องหรือ

10,000

@64.20

ประกวด

6

2 ราย

ใบมีดที่ใช้ สาหรับตัดและ

ใบ

=642,000

ราคาอิเล็ก-

1.บริ ษัท วีนสั โล

เชื่อมสายถุงเลือดแบบ

ทรอนิกส์

จิสติกส์ จากัด

ปราศจากเชื ้อ (Sterile

(e-bidding)

=599,200

เงื่อนไข และรายละเอียด

Connection Device)

Price Pre-

BMS/จีน

เสนอราคาต่าสุดต่ากว่า

1 ราย
@59.92

บริ ษัท วีนสั โล

บริ ษัท วีนสั โล

จิสติกส์ จากัด

จิสติกส์ จากัด

วร.179/61
599,200

formance

เสนอราคาถูกต้ องตาม

ลว. 20 มิย.61

วงเงินจัดซื ้อ 6.67%

เกณฑ์ราคา

2.บริ ษัท เมดิก้า
แคร์ จากัด

@64.20
=642,000
Fresenius Kabi
เยอรมัน

642,000

รวมเป็ นเงิน

รวมเป็ นเงิน

4 1.ก๊ อซพับสาเร็จรูปปลอด

24,000

@16.95

ประกวด

เชื ้อขนาด 3 นิ ้ว x 9 นิ ้ว

ซอง

=406,800

ราคาอิเล็ก-

16 ชั ้น บรรจุ 5 ชิ ้นต่อซอง
2.ก๊ อซพับสาเร็จรูปปลอด
เชื ้อขนาด 4 นิ ้ว x 4 นิ ้ว

1 ราย

1 ราย

บริ ษัท ไบโอคอท

บริ ษัท ไบโอคอท

บริ ษัท ไบโอคอท

ทรอนิกส์

ทอน จากัด

ทอน จากัด

ทอน จากัด

(e-bidding)

รายการที่ 1

รายการที่ 1-2

รายการที่ 1

24,000

@15.00

Price Pre-

ซอง

=360,000

formance

12 ชั ้น บรรจุ 10 ชิ ้นต่อซอง

15

เกณฑ์ราคา

@22.50
=540,000

รายการที่ 2

599,200
วร.170/61
ลว. 4 มิย.61
540,000

เสนอราคาถูกต้ องตาม

ลดเหลือ

เงื่อนไข และรายละเอียด

504,000

เสนอราคาสูงกว่า

@18.25
=438,000

วงเงินจัดซื ้อ
รายการที่ 2

Lintech

438,000

รายการที่ 1 23.90%

ลดเหลือ

รายการที่ 2 10%

396,000
รวมเป็ นเงิน

766,800

รวมเป็ นเงิน

900,000
5.ชุดน ้ายา...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

วิธีซอื ้ /จ้ าง

จานวน
ผู้รับ
เอกสาร
(ราย)

จานวนผู้ย่ นื
เสนอ/รายชื่อ

5 ชุดน ้ายาสาหรับตรวจ

5,500

@400.00

ประกวด

10

2 ราย

Rapid Influenza

test

=2,200,000

ราคาอิเล็ก-

Antigen by FLA

-5ราคาที่เสนอ
(แต่ ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

@234.78

จากัด

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวันที่ของ
สรุ ป
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรื อจ้ าง

1 ราย

1.บริ ษัท ซี เมดิค

ทรอนิกส์

จานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

(e-bidding)

=1,291,290

Price Pre-

Quidel corp./USA

บริ ษัท ซี เมดิค

บริ ษัท ซี เมดิค

จากัด

จากัด

วร.169/61
1,291,290

เสนอราคาถูกต้ องตาม

ลว. 14 มิย.61

เงื่อนไข และรายละเอียด
เสนอราคาต่ากว่า

formance

วงเงินจัดซื ้อ 41.30%

เกณฑ์ราคา

2.บริ ษัท เอส อาร์
เมดิคอล ซัพพลาย
(ไม่ผ่านการคัดเลือก)

จากัด
2,200,000

รวมเป็ นเงิน

รวมเป็ นเงิน

6 ชุดเจาะเก็บสาหรับเปลี่ยน

100

@5,510.50

ประกวด

ถ่ายพลาสมาจากผู้ป่วย

Set

=551,050

ราคาอิเล็ก-

(Therapeutic Plasma

ทรอนิกส์

Exchange)

6

1 ราย

1 ราย

บริ ษัท เมดิก้าแคร์
จากัด

1,291,290

วร.186/61

บริ ษัท เมดิก้าแคร์ บริ ษัท เมดิก้าแคร์
@5,510.50

จากัด

จากัด

551,050

(e-bidding)

=551,050

Price Pre-

Fresenius Kabi

เสนอราคาเท่ากับ

formance

Germany

วงเงินจัดซื ้อ แถม

เงื่อนไข และรายละเอียด

เกณฑ์ราคา
รวมเป็ นเงิน

551,050

เสนอราคาถูกต้ องตาม

3 Set มูลค่า 16,531.50
รวมเป็ นเงิน

551,050

บาท

7.1.ผ้ าห่มลมร้ อน...

ลว.22 มิย.61

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

7 1.ผ้ าห่มลมร้ อน แบบครึ่ง
ตัวบน

จานวน

วงเงินที่ขอ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ)

วิธีซอื ้ /จ้ าง

จานวน
ผู้รับ
เอกสาร
(ราย)

จานวนผู้ย่ นื
เสนอ/รายชื่อ

450

@267.50

ประกวด

8

1 ราย

ผืน

=120,375.00

ราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอช (ประเทศไทย) เอช (ประเทศไทย)
จากัด

จากัด

รายการที่ 1-6

รายการที่ 1

(e-bidding)

จากัด

ตัวผู้ใหญ่

ผืน

=44,940.00

Price Pre-

รายการที่ 1

ผืน

=16,050.00

@267.50

เกณฑ์ราคา

350

@406.60

ตัวเด็กเล็ก ชนิดปูลา่ ง

ผืน

=142,310.00

ลว.15 มิย.61
120,375.00 เสนอราคาถูกต้ องตาม
44,940.00

@321.00
=44,940.00

4.ผ้ าห่มลมร้ อน แบบเต็ม

วร.178/61

เงื่อนไข และรายละเอียด
รายการที่ 2

รายการที่ 2

เสนอราคาเท่ากับ
รายการที่ 3

16,050.00

รายการที่ 3

@267.50

รายการที่ 4

วงเงินจัดซื ้อ 0.04%
รายการที่ 5

@406.60

ตัวเด็กโต ชนิดปูลา่ ง

ผืน

=101,650.00

รายการที่ 4

101,650.00 แถม ผ้ าห่มลมร้ อน

@406.60
=142,310.00

มูลค่ารวม 25,075.45
รายการที่ 6

124,922.50 บาท

รวมเป็ นเงิน

550,247.50

Underbody
รายการที่ 5
6.ผ้ าห่มลมร้ อน แบบเต็ม

250

@499.90

ตัวผู้ใหญ่ ชนิดปูลา่ ง

ผืน

=124,975.00

Underbody

@406.60
=101,650.00

รายการที่ 6

@499.69
=124,922.50

รวมเป็ นเงิน

550,300.00

วงเงินจัดซื ้อ

142,310.00 เสนอราคาต่ากว่า

=16,050.00
250

รายการที่ 1-5

รายการที่ 6

Underbody
5.ผ้ าห่มลมร้ อน แบบเต็ม

เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวันที่ของ
สรุ ป
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรื อจ้ าง

บริ ษัท ดีเคเอส

=120,375.00

formance
ตัวเด็กเล็ก

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

1 ราย

เอช (ประเทศไทย)

@321.00

@267.50

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา

บริ ษัท ดีเคเอส

140

60

จานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

บริ ษัท ดีเคเอส

2.ผ้ าห่มลมร้ อน แบบเต็ม

3.ผ้ าห่มลมร้ อน แบบเต็ม

-6ราคาที่เสนอ
(แต่ ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
หน่ วยงาน จัดหาครุ ภัณฑ์ งานพัสดุ
ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

1 จ้ างติดตั ้งระบบก๊ าซทาง
การแพทย์

จานวน วงเงินที่ขอจัดซือ้
(แต่ ละรายการ)

1
รายการ

ภายในภาควิชาชีวเวช

ประกวด

10

1 ราย

ราคาอิเล็ก-

บริ ษัท เอสพี เมดิ-

ทรอนิกส์

คัล ซิสเท็ม จากัด

1

1,081,035

รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

บริ ษัท เอสพี เมดิ- บริ ษัท เอสพี เมดิเสนอราคาถูกต้ อง

(e-bidding)

ลดเหลือ

ตามเงื่อนไข และ

Price Pre-

1,730,000

1,799,000

คัล ซิสเท็ม จากัด คัล ซิสเท็ม จากัด

เสนอราคาสูงกว่า

เกณฑ์ราคา

วงเงินจัดจ้ าง 8.12%
รวมเป็ นเงิน

ทรอนิกส์

2

1 รายการ

1,730,000

1 รายการ

บริ ษัท เอ็ม เจ อาร์

บริ ษัท เอ็ม เจ อาร์

บริ ษัท เอ็ม เจ

จ.33/61

แมนเนจเมนท์

แมนเนจเมนท์

อาร์ แมนเนจ

ลว.25 มิ.ย.61

จากัด

เมนท์ จากัด

957,600

(e-bidding)

ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบ

Price Pre-

ตามเงื่อนไข และ

ครัว ชัน้ 11 และภาควิชา

formance

รายละเอียด

รังสีวิทยา ชั ้น 12

เกณฑ์ราคา,

เสนอราคาต่ากว่า

การคัดเลือก

วงเงินจัดจ้ าง 11.41%

1,081,035

จากัด

957,600

ชีวการแพทย์ชั ้น 8

รวมเป็ นเงิน

ลว.19 ก.พ.61

รายละเอียด

formance

ประกวด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรื อจ้ าง

จ.13/61
1,799,000

ราคาอิเล็ก-

ศาสตร์ สถาบันวิศวกรรม

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

1 ราย

1,600,000

รวมเป็ นเงิน
2 จ้ างออกแบบปรับปรุง

1,600,000

วิธีซอื ้ /จ้ าง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จานวน จานวนผู้ย่ นื
ราคาที่เสนอ จานวนผู้ผ่านการ ผู้ชนะการ
ผู้รับ
เสนอ/รายชื่อ
(แต่ ละรายการ/ คัดเลือก/รายชื่อ สอบราคา/
เอกสาร
ผลิตภัณฑ์ )
ประกวดราคา
(ราย)

รวมเป็ นเงิน

957,600

เสนอราคาถูกต้ อง

