สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
หน่ วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้ าง

จานวน

1 1.Dual Lumen Catheter Central Venus (ไต) ยาว 15-16 ซม.

40

ชุด

2.Dual Lumen Catheter Central Venus (ไต) ยาว 13-14 ซม.

150

ชุด

3.Dual Lumen Catheter Central Venus (ไต) ยาว 24-25 ซม.

250

ชุด

วงเงินงบประมาณ

วิธี
จัดซือ้ /จ้ าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้ /จ้ าง

95,872.00 e-bidding 1.บริ ษัท ฟาโวริ กา จากัด
359,520.00 เกณฑ์ รายการที่ 1 (Covidien)
599,200.00 ราคา
รายการที่ 2 (Covidien)

312,975.00

รายการที่ 2

รายการที่ 3 (Covidien)

478,825.00

รายการที่ 3

บริ ษัท ฟาโวริ กา จากัด
83,460.00 รายการที่ 1

รายการที่ 1 (MedComp)

74,920.00

รายการที่ 2 (MedComp)

280,950.00

รายการที่ 3 (MedComp)

468,250.00

83,460.00 รายการที่ 1 และ 2 คุณสมบัติตรงตามข้ อกาหนด
312,975.00 เสนอราคาตา่ กว่าวงเงินจัดซื ้อ 12.95%
478,825.00 รายการที่ 3 คุณสมบัติตรงตามข้ อกาหนดเสนอราคา
ตา่ กว่าวงเงินจัดซื ้อ 20.09%

3.บริ ษัท วิลแฮล์ม ฟาร์ มาซูติคอล จากัด

1,054,592.00

รายการที่ 1 (Bard)

85,386.00

รายการที่ 3 (Bard)

533,662.50
รวมเป็ นเงิน

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรื อ
จ้ าง
วร.3/62

2.บริ ษัท แนชเชอรเริ ล มีเดีย จากัด

รวมเป็ นเงิน

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

875,260.00

ลว.5 ตค.61

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
หน่ วยจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที 14 พฤศจิกายน 2561
ที

งานจัดซือจัดจ้ าง

จํานวน

1 รถบรรทุกขยะ 6 ล้ อ แบบอัดท้ าย

1

คัน

วงเงินงบประมาณ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ

วิธีจัดซือ/
จ้ าง

2,400,000 e-bidding 1.บริ ษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จํากัด (HINO/ญีปุ่ น)

เกณฑ์ราคา 2.หจก.พี.ไอ.อี.พรี เมียม โมเดิร์น ทรัค (HINO/ญีปุ่ น)

3.หจก.ที.เอ็ม.เอส.ทรัค อินดัสทวี (HINO/ญีปุ่ น)

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาทีจัดซือ/จ้ าง

2,247,000 บริ ษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จํากัด
2,288,888

2 จ้ างปรับปรุงศูนย์ผสมยา IV ADMIXTURE สําหรับผู้ป่วยเด็กฝ่ าย
เภสัชกรรม ชัน 7 อาคารกุมารเวชศาสตร์

1 รายการ

e-bidding บริ ษัท เนเซอรัลกรี น อินโนเวชัน จํากัด
เกณฑ์ราคา

1,412,021.00

1,379,021.00

-หมวดงานระบบไฟฟ้า

161,230.00

133,230.00

-หมวดงานสถาปั ตยกรรม

296,345.00

285,612.54

-หมวดงานเฟอร์ นิเจอร์

637,800.00

604,000.00

-หมวดงานอืน ๆ

45,700.00

45,700.00

รวม

2,553,096.00

2,447,563.54

Factor F= 1.3023
รวมค่าก่อสร้ าง

771,800.00

739,898.46

3,324,896.00

3,187,452.00

ครุภณ
ั ฑ์จดั หา

1,383,403.00

1,362,538.00

รวม

4,708,299.00

4,550,000.00

-หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รวมเป็ นเงิน

4,708,299.00

3 เช่าเครืองคอมพิวเตอร์ 36 เดือน
1.เช่าเครืองคอมพิวเตอร์

200 เครือง

2.เช่าเครืองคอมพิวเตอร์

100 เครือง

e-bidding 1.บริ ษัท วิชชุสิน มาร์ เก็ตติง จํากัด
3,981,600 เกณฑ์ รายการที 1 (Lenovo รุ่น V330 AIO)
2,502,000 ราคา รายการที 2 (Lenovo รุ่น V330)

2,247,000 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอราคาตําสุดตํา
กว่าวงเงินจัดซือ 6.37%

รวมเป็ นเงิน

2,247,000

บริษัท เนเซอรัลกรี น อินโนเวชัน จํากัด

4,550,000 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอราคาตํากว่า
วงเงินจัดจ้ างและราคากลาง 3.36% ยินดีเพิมงาน
กันห้ องด้ านหน้ าพืนทีปรับปรุงและติดตังอ่างล้ างมือ
พร้ อมขยายระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร่อง
ของงานจ้ างจากเดิม 2 ปี เป็ น 4 ปี

รวมเป็ นเงิน

4,550,000

บริษัท เอมิ.โปร จํากัด
2,502,000

รายการที 1 เนืองไม่มีผ้ ผู ่านการพิจารณา โดยขอ
2,484,000 ทบทวนสเปคและจัดเช่าใหม่โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ยกเลิกการประกวดราคา)

2,484,000

รายการที 2 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตําสุด ตํากว่าวงเงินจัดเช่า 0.72%

3,981,600 รายการที 2

2.บริ ษัท เอมิ.โปร จํากัด
รายการที 2 (ACER รุ่น Travelmate P249)
รวมเป็ นเงิน

6,483,600

เลขทีและวันทีของ
สัญญา หรือข้ อตกลง
ในการซือหรื อจ้ าง

ค.2/62
ลว.16 ตค.61

2,289,600

2,400,000

รวมเป็ นเงิน

เหตุผลทีคัดเลือโดยสังเขป

รวมเป็ นเงิน

2,484,000

จ.4/62
ลว.10 ตค.61

ช.1/62
ลว.12 ตค.61

