สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 5 มีนาคม 2562
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 1.เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระดับสูญเสียการได้ยินปลานกลาง
สาหรับเด็ก

จานวน

10 เครื่อง
6:4

วงเงิน
งบประมาณ
160,000
@16,000.-

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

160,000 e-bidding 1.บริษัท มารุ่งโรจน์ จากัด
เกณฑ์ราคา รายการที่ 3 จานวน 150 เครื่อง (@9,375.-)
รายการที่ 4 จานวน 20 เครื่อง (@8,400.-)

2.เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระดับสูญเสียการได้ยินรุนแรง สาหรับเด็ก

10 เครื่อง
6:4

160,000

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

1.บริษัท สยาม เฮียร์ริ่ง จากัด
1,406,250 รายการที่ 3 จานวน 90 เครื่อง (@8,735.-)
2.บริษัท มารุ่งโรจน์ จากัด

2.บริษัท เอียร์โทน (ประเทศไทย) จากัด

ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการที่ 3 จานวน 60 เครื่อง (@9,375.-)
รายการที่ 4 จานวน 11 เครื่อง (@8,400.-)

3.เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระดับสูญเสียการได้ยินปานกลาง
สาหรับผู้ใหญ่

150 เครื่อง
90 : 60

1,785,000

1,785,000

3.บริษัท ซาวด์ฟอร์ยู จากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

รายการที่ 1 - 2 ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจาก มีผู้เสนอราคา
786,150 รายเดียว และไม่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน

168,000

160,000

@16,000.-

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

รายการที่ 3 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด เสนอราคาต่าสุดต่ากว่า
562,500 วงเงินจัดซื้อ (บ.สยาม เฮียร์ริ่ง 26.60% , มารุ่งโรจน์ 21.22%)

วร.141/62
ลว. 11 ก.พ. 62

92,400

ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการที่ 4 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด เสนอราคาต่าสุดต่ากว่า
วงเงินจัดซื้อ 23.64%

@11,900.-

วร.142/62
ลว. 8 ก.พ. 62

4.บริษัท สยาม เฮียร์ริ่ง จากัด
4.เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระดับสูญเสียการได้ยินรุนแรง สาหรับ
ผู้ใหญ่

20 เครื่อง
11 : 9

รวมเป็นเงิน
2 1.น้ายาทาความสะอาดพื้นประจาวัน

3,200

แกลลอน

220,000

220,000

2,325,000

2,325,000

276,800.00

276,800.00 e-bidding 1.ห้างหุ่นส่วนจากัด รุ่งทรัพย์มอร์เก็ตติ้ง
เกณฑ์ราคา

แกลลอน

120,960.00

รวมเป็นเงิน
ไม่ผ่านการพิจารณา

2. บริษัท เอ็กโคเคม จากัด

(คุณนายสะอาด)

1,260

1,310,250

@11,000.-

@86.50

2.น้ายาล้างเครื่องสุขภัณฑ์

รายการที่ 3 จานวน 150 เครื่อง (@8,735.-)

120,960.00

@96.00

1,441,050

รายการที่ 1

- รายการที่ 1 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด เสนอราคาต่าสุดต่ากว่า
262,400 วงเงินจัดซื้อ 5.20%

รายการที่ 2

115,920

1.บริษัท หาดใหญ่ ไปพูลย์วงศ์ จากัด

รายการที่ 1 (ซันนี่-พิ้งค์ @83.46)

267,072

รายการที่ 2 (บราโว-บี @93.09)

117,293 2. บริษัท เอ็กโคเคม จากัด

รายการที่ 3 (ลิควิดโซฟ @88.81)

235,169 รายการที่ 3

235,169
รายการที่ 3 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด เสนอราคาต่าสุดต่ากว่า
วงเงินจัดซื้อ 1.19%

3.บริษัท เลิศภัณฑ์ จากัด
2,648

แกลลอน

รายการที่ 1 (คลาสโก้ @94.75)

303,200

@89.88

รายการที่ 2 (คลาสโก้ @96.00)

120,960

(ลิควิดโซฟ)

รายการที่ 3 (คลาสโก้ @96.74)

256,168

238,002.24

238,002.24

4.บริษัท หาดใหญ่ ไปพูลย์วงศ์ จากัด

รวมเป็นเงิน

635,762.24

635,762.24

รายการที่ 1 (คุณนายสะอาด @82.00)

262,400

รายการที่ 2 (คุณนายสะอาด @92.00)

115,920

รายการที่ 3 (คุณนายสะอาด @89.50)

236,996
รวมเป็นเงิน

ลว. 12 ก.พ. 62

รายการที่ 2 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด เสนอราคาต่าสุดต่ากว่า
วงเงินจัดซื้อ 4.17%

(คลาสโก้)
3.สบู่เหลวล้างมือ

วร.148/62

378,320

วร.149/62
ลว. 20 ก.พ. 62

2

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

3 น้ายาตรวจหาเชื้อ Respiratory virus (โดยวิธี Real-Time PCR)

จานวน

2,000

test

วงเงิน
งบประมาณ
1,383,220
@691.61
(Altona/Germany)

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,383,220 e-bidding 1.บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จากัด (ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ราคา Viasure/Spain @649.49)
: เกณฑ์อื่น
(40: 60)
2.บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จากัด (ผลิตภัณฑ์
Seegene/Korea @569.00)
3.บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จากัด (ผลิตภัณฑ์
Altona/Germany @691.60)

รวมเป็นเงิน
4 ข้อสะโพกเทียมชนิดที่ยึดบริเวณส่วนต้นของกระดูกฟีเมอร์ และไม่ใช่
สารยึดกระดูก (Proximal fit cementless stem total hip
replacement)

60

ชุด

1,383,220

4,920,000

4,920,000 e-bidding 1.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ DePuy / USA.)
: เกณฑ์อื่น
(40: 60)

(DePuy/USA.)

รวมเป็นเงิน
5 1.เจลทาความสะอาดมือชนิดไม่ต้องใช้น้า แบบขวดปั้ม

1,383,220

3,000

ลิตร

ลิตร

1,298,980 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- มีคะแนนประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 94.34 คะแนน

รวมเป็นเงิน
4,920,000 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จากัด

1,298,980
4,920,000 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- มีคะแนนประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 95.00 คะแนน

1,199,940

1,199,940 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
เกณฑ์ราคา รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ์ B.Braun @395.90 ลด
เหลือ @380.92)
รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ์ B.Braun @500.00 ลด
เหลือ @380.92)
959,952

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

รายการที่ 1 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด เสนอราคาต่าสุดต่ากว่า
1,142,760 วงเงินจัดซื้อ 4.76% และแถม 335 ลิตร (มูลค่า 127,608.20)

2,159,892

2,159,892

วร.150/62
ลว. 20 ก.พ. 62

- เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดซื้อ

1,142,760 รายการที่ 1
รายการที่ 2

914,208

914,208

รายการที่ 2 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด เสนอราคาต่าสุดต่ากว่า
วงเงินจัดซื้อ 4.76% และแถม 335 ลิตร (มูลค่า 127,608.20)

@399.98

รวมเป็นเงิน

ลว. 15 ก.พ. 62

1,383,200

4,920,000

(B.Braun)

วร.147/62

1,138,000

รวมเป็นเงิน

959,952

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 6.09%

4,920,000

(B.Braun)
2,400

1,298,980 บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จากัด

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

4,920,000
@399.98

2.เจลทาความสะอาดมือชนิดไม่ต้องใช้น้า สาหรับเครื่องจ่ายอัตโนมัติ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

2.บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน)

ไม่ผ่านการพิจารณา

3.บริษัท ซีทีอาร์333 จากัด

ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน

2,056,968

วร.151/62
ลว. 20 มี.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 5 มีนาคม 2562
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 เครืองตรวจวิเครำะห์กำรนอนหลับชนิด PSG Type III

จานวน

2 ชุด

วงเงิน
งบประมาณ
680,000

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

850,000 e-bidding 1.บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์รำคำ RESPIRONICS ประเทศ USA.)
2.บริษัท เซนต์เมต จำกัด (ผลิตภัณฑ์
SOMNODICS ประเทศ Germany)

รวมเป็นเงิน
2 1.รถเปลนอนสำหรับทำหัตกำรผู้ป่วยโรคอ้วน
2.รถแปลนอน ปรับ สูงตำ ยกหัวสูงได้

680,000
4 คัน
5 คัน

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

675,000 บริษัท เซนต์เมต จำกัด

640,000 - คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด เสนอรำคำตำสุดตำกว่ำวงเงินจัดซื้อ 5.88%

920,000

3 ยูนิตทำฟัน

1,055,000
8 ชุด

รวมเป็นเงิน
4 เครืองตรวจติดตำมสัญญำณชีพผู้ป่วย

3,520,000
2 ชุด

รวมเป็นเงิน
5 ตู้ -80 องศำ แบบยืน (Freezer -80)

1

ตู้

รวมเป็นเงิน
6 ชุดสำนักงำนห้องประชุม Med 527 และ Med 529 (เก้ำอี้เลคเชอร์)

3,520,000

รวมเป็นเงิน

640,000

บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด

134,750 รำยกำรที 1 ยกเลิกประกวดรำคำ เนืองจำกไม่มีผู้เสนอรำคำ และขออนุมัติ
ดำเนินกำรจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก

134,750

787,520

รวมเป็นเงิน

984,400

4,801,000

695,000 e-bidding 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
เกณฑ์รำคำ (ผลิตภัณฑ์ Thermo Scientiflc รุ่น Forma 900
Series ประเทศสหรัฐอเมริกำ

936,000

รวมเป็นเงิน

936,000

936,000

ค.167/62
ลว. 28 ก.พ. 62

- แถมอุปกรณ์ Nasal High Flow Size S 10 ชิ้น/เครือง , Size M 10
ชิ้น/เครือง และ Reusable Full Face Mark Size M 1 เครือง
1,392,926

3,520,000 บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (2988) จำกัด

3,520,000 - คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
- มีคะแนนประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ 93.00 คะแนน

ค.169/62
ลว. 28 ก.พ. 62

- เสนอรำคำตำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซื้อ
3,520,000

561,750 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด

695,000

รวมเป็นเงิน

2.ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เอส.เจ.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์
มำร์เก็ตติ้ง

ลว. 27 ก.พ. 62

- เสนอรำคำตำสุดตำกว่ำวงเงินจัดซื้อ 20.63%

รวมเป็นเงิน

936,000 e-bidding 1.บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
เกณฑ์รำคำ

1,392,926 - คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
- มีคะแนนประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ 95.50 คะแนน

รวมเป็นเงิน

984,400 e-bidding 1.บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (2988) จำกัด (ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์รำคำ Belmont รุ่น Clesta EIII ประเทศญีปุ่น)
: เกณฑ์อืน
(40: 60)

ค.159/62

134,750

1,392,926 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

3,520,000

787,520

4,801,000
260 ชุด

2,200,000
3,520,000 e-bidding 1.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
เกณฑ์รำคำ (ผลิตภัณฑ์ Hamilton รุ่น C1 ประเทศ
: เกณฑ์อืน สวิสเซอร์แลนด์)
(40: 60)

ค.84/62

640,000

รำยกำรที 2 คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด เสนอรำคำตำสุดตำกว่ำวงเงิน
จัดซื้อ 0.19%
รวมเป็นเงิน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลว. 13 ก.พ. 62

850,000

2,200,000 e-bidding 1.บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด
135,000 (รวม 11 คัน) เกณฑ์รำคำ รำยกำรที 2 (ผลิตภัณฑ์ HECAI รุ่น LS-3C
ประเทศจีน)

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

561,750 - คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด เสนอรำคำตำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซื้อ
17.03% แต่ตำกว่ำรำคำกลำง
561,750

-

-

ยกเลิกกำรประกวดรำคำ เนืองจำก ทั้ง 2 บริษัท ส่งตัวอย่ำงพัสดุไม่ตรง
ตำมคุณสมบัติทีกำหนด
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