สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2563
หนวยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วันที่ 12 กันยายน 2563
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1 จางเหมาบริการ ซัก อบ รีดผาที่ใชในโรงพยาบาล
(ผาสกปรกมาก, ผาสกปรกนอย) ระยะเวลา 2 ป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง/งบประมาณ

จํานวน

1,440,000 กิโลกรัม

@11.50

รวมเปนเงิน
2 จางซักผาหอและผาประกอบในชุดเครื่องมือแพทย

16,560,000.00

16,560,000.00
292,000 กิโลกรัม

2,283,440.00
@7.82

รวมเปนเงิน
3 จางตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ

6 รายการ

รวมเปนเงิน
4 1.ถุงมือศัลยกรรม สําหรับผูแพแปง No. 6 1/2

คู

8,000

ถุง

8,000

ชิ้น

343,070.00
211,120.00
211,120.00

10,000

ถุง

263,900.00
@26.39

5 การคัดกรองกลุมอาการไตรโซมี 13, 18, 21 และจํานวน
โครโมโซมเพศผิดปกติของทารกในครรภจากเลือดมารดา

1,029,210.00
500

ราย

5,500,000.00
@11,000.00

2,482,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดสูงกวาวงเงินจัดจาง 8.70%

4,694,000.00 บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

ลว. 1 ต.ค. 62

จร.27/63
ลว. 15 ต.ค. 62

2,482,000.00
4,694,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 1.88%

วร.43/63
ลว. 1 พ.ค. 63

4,694,000.00

บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด

- คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

วร.235/63
ลว. 29 ก.ค. 63

รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ Ansell) (@16.00)

343,070.00 รายการที่ 1

208,000.00 - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 39.37%

รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Ansell) (@16.00)

211,120.00 รายการที่ 2

128,000.00 - การประเมินประสิทธิภาพตอราคาได 78.10

รายการที่ 3 (ผลิตภัณฑ Ansell) (@16.00)

211,120.00 รายการที่ 3

128,000.00

รายการที่ 4 (ผลิตภัณฑ Ansell) (@16.00)

263,900.00 รายการที่ 4

160,000.00

2.บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด
รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ Intouch) (@26.39)

208,000.00

รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Intouch) (@26.39)

128,000.00

รายการที่ 3 (ผลิตภัณฑ Intouch) (@26.39)

128,000.00

รายการที่ 3 (ผลิตภัณฑ Intouch) (@26.39)

160,000.00
ไมผานการพิจารณา

1,029,210.00

รวมเปนเงิน

5,500,000.00 e-bidding 1.บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด
เกณฑ (ผลิตภัณฑ Hamony / USA) (@8,200.00)
ราคา

5,500,000.00

จร. 3/63

- คณะกก. พิจารณาแลวอนุมัติใหเพิ่มวงเงินจัดจาง

1.บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

3.บริษัท แบงคอกจิโนมิกสอินโนเวชั่น จํากัด
(ผลิตภัณฑ Niffy / Hongkong) (@8,500.00)
5,500,000.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

16,502,400.00

ไมผานการพิจารณา

รวมเปนเงิน

2.บริษัท เน็ก เจนเนอรเรชั่น จิโนมิค จํากัด
(ผลิตภัณฑ Qualifi / Thailand)

รวมเปนเงิน

- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดจาง 0.35%

2,482,000.00 บริษัท โปรวอชเชอร จํากัด

4,784,000.00
343,070.00 e-bidding
เกณฑ
211,120.00 ราคา :
เกณฑ
มาตรฐาน
211,120.00
สินคา :
เกณฑ
263,900.00
บริการ
หลังการ
- ขาย (40 :
50 : 10)
-

16,502,400.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

16,502,400.00

รวมเปนเงิน

3.บริษัท เมดิกา จํากัด
รวมเปนเงิน

16,560,000.00 สหกรณบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รวมเปนเงิน

2,283,440.00 e-bidding 1.บริษัท โปรวอชเชอร จํากัด (@8.60 ลดเหลือ @8.50)
เกณฑ 2.สหกรณบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

16,560,000.00

4,784,000.00 e-bidding 1.บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด
เกณฑ (เสนอราคา 4,759,000.00 ลดเหลือ 4,694,000.00)
ราคา

@26.39
4.ถุงมือศัลยกรรม สําหรับผูแพแปง No. 6

16,560,000.00 e-bidding 1.บริษัท โปรวอชเชอร จํากัด (@11.50)
เกณฑ 2.สหกรณบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (@11.46)
ราคา

4,784,000.00

@26.39
3.ถุงมือศัลยกรรม สําหรับผูแพแปง No. 7 1/2

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

2,283,440.00

@26.39
2.ถุงมือศัลยกรรม สําหรับผูแพแปง No. 7

วิธี
จัดซื้อ/
จาง

2,283,440.00

4,784,000.00
13,000

ราคากลาง

4,100,000.00 บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

624,000.00
4,100,000.00 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 25.45%

ไมผานการพิจารณา

4,250,000.00
รวมเปนเงิน

4,100,000.00

จร.50/63
ลว. 20 ส.ค. 63

2

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

6 1.หนากากอนามัยใชครั้งเดียวแบบผูก

จํานวน

50,000

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง/งบประมาณ
ชิ้น

43,000.00
@0.86

2.หนากากอนามัยใชครั้งเดียว แบบสายคลอง

1,100,000

ชิ้น

814,000.00

ราคากลาง

วิธี
จัดซื้อ/
จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

43,000.00 e-bidding 1.บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด
เกณฑ รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ Orex Medimask) (@0.86)
814,000.00 ราคา รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Orex Medimask) (@0.72)

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

บริษัท บุนยวานิช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
43,000.00 รายการที่ 1
792,000.00 รายการที่ 2

@0.74
2.บริษัท บุนยวานิช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ Medimask) (@0.83)
รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Flite) (@0.68)

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

41,500.00
748,000.00

- คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

ยกเลิก

41,500.00 รายการที่ 1 - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 3.49%

เนื่องจาก
748,000.00 รายการที่ 2 - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดซื้อ 8.10% ผลกระทบจาก
กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 ผู
เสนอราราไม
สามารถขายได

3.บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด
รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ Bio Cotton) (@0.84)

รวมเปนเงิน
7 กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไมติดเข็ม
ขนาด 10cc. และ 50cc.

857,000.00
3 รายการ

รวมเปนเงิน
8 กระดาษถายเอกสาร ขนาด A4

รวมเปนเงิน

2,490,600.00

2,490,600.00
2 รายการ

42,000.00

รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Flite) (@0.68)

ไมผานการพิจารณา

4.บริษัท สิริเทรดดิ้ง จํากัด

ไมผานการพิจารณา

5.บริษัท เจ.พี.ออโต เทรด จํากัด

ไมผานการพิจารณา

6. หางหุนสวนจํากัดสินสิริเมดิเทค

ไมผานการพิจารณา

857,000.00

รวมเปนเงิน

2,490,600.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
เกณฑ (ผลิตภัณฑ Terumo)
ราคา 2.บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด
(ผลิตภัณฑ Nipro)

789,500.00
คณะกก.ขอทบทวนสเปคใหม เพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุที่
มีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ

ยกเลิก

เนื่องจากมีขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูลในระบบ e-GP
ทําใหผูเสนอราคา เสนอกําหนดเวลาการสงมอบไมตรง
ตามขอบเขตงาน

ยกเลิก

2,490,600.00
e-market
ตลาด
อิเล็ก
ทรอนิกส

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
หนวยจัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วันที่ 12 กันยายน 2563
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1 จางกอสรางเดินทอน้ําประปาเดิมลงถังพักน้ํา
คอนกรีตของอาคารโรงพยาบาล

จํานวน

1

รายการ

รวมเปนเงิน
2 1.เชาเครื่องคอมพิวเตอร สเปคที่ 1
2.เชาเครื่องคอมพิวเตอร สเปคที่ 2

150

เครื่อง

100 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง/
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/
จาง

1,140,000.00

1,140,000.00 e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด เอส.เค. การประปาและบริการ
เกณฑราคา 2.หางหุนสวนจํากัด เค เจ วอเตอร เทค

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

- เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดจางและราคากลาง 38.59%
รวมเปนเงิน

2,848,500.00

2,484,500.00 e-bidding 1.บริษัท ยอดนภา จํากัด
1,792,800.00 เกณฑราคา รายการที่ 1 (ผลิตภัณฑ Lenevo รุน V330AIO)

บริษัท ยอดนภา จํากัด

4,641,300.00

2,484,500.00

699,989.51 - คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

1,013,600.00

1,140,000.00

รายการที่ 2 (ผลิตภัณฑ Lenevo รุน V330AIO)
รวมเปนเงิน

699,989.51 หางหุนสวนจํากัด เอส.เค. การประปาและบริการ

1,140,000.00
1,792,800.00

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

2,848,500.00 รายการที่ 1
1,791,000.00 รายการที่ 2
รวมเปนเงิน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

จ.57/63
ลว. 19 ส.ค. 63

699,989.51
- คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
2,848,500.00 รายการที่ 1 - เสนอราคาต่ําสุดเทากับวงเงินจัดเชา
1,791,000.00 รายการที่ 2 - เสนอราคาต่ําสุดต่ํากวาวงเงินจัดเชา 0.10%
2,848,500.00

ช.18/63
ลว. 9 ก.ย. 63

