สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 7 ธันวาคม 2563
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 1.กระดาษช้าระม้วนใหญ่สา้ หรับห้องน้า

จานวน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง/
งบประมาณ

28,800 ม้วน

1,283,904.00
@44.58

2.กระดาษช้าระชนิดแผ่นใหญ่ (เช็คมือ)

67,200 ห่อ

2,052,288.00

ราคากลาง

วิธจี ดั ซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จดั ซื้อ /จ้าง

เหตุผลที่คดั เลือโดยสังเขป

1,283,904.00 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธีชาโปรดักส์
เกณฑ์ราคา รายการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark (@44.58)

1,283,904.00 รายการที่ 1

1,283,904.00 - เสนอราคาต่้าสุดเท่ากับวงเงินจัดซือ

2,052,288.00

2,052,288.00 รายการที่ 2

2,052,288.00 รายการที่ 1

รายการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark (@30.54)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธีชาโปรดักส์

- คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด

@30.54

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

วร.49/64
ลว.9 พ.ย.63

- ยินดีแถม จ้านวน 120 ม้วน มูลค่า 5,349.60 บาท
(ราคาเฉลี่ยรวมของแถมต่อม้วน 44.38 บาท)
รายการที่ 2
- ยินดีแถม จ้านวน 360 ห่อ มูลค่า 10,994.40 บาท
(ราคาเฉลี่ยรวมของแถมต่อห่อ 30.38 บาท)

รวมเป็นเงิน
2 1.กระบอกฉีดยา Disposable ชนิด

900,000 ชุด

ไม่ตดิ เข็ม ขนาด 10CC.
2.กระบอกฉีดยา Disposable ชนิด

3,336,192.00

รวมเป็นเงิน

1,539,000.00

1,539,000.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
เกณฑ์ราคา รายการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Terumo (@1.605)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
1,444,500.00 รายการที่ 1

1,444,500.00 - เสนอราคาต่้าสุดต่้ากว่าวงเงินจัดซือ 2.88%

1,041,000.00

รายการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Terumo (@3.424)

1,027,200.00 รายการที่ 2

1,027,200.00

รายการที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Terumo (@11.77)

1,177,000.00 รายการที่ 3

1,177,000.00

@1.71
300,000 ชุด

ไม่ตดิ เข็ม ขนาด 20CC.
3.กระบอกฉีดยา Disposable ชนิด

3,336,192.00

1,041,000.00
@3.47

100,000 ชุด

ไม่ตดิ เข็ม ขนาด 50CC.

1,177,000.00

3 แป้นปิดรอบล้าไส้แบบนิ่มส้าหรับปัสสาวะ

2 รายการ

922,340.00

และถุงเก็บน้าปัสสาวะ ชนิดมีกอ๊ ก ขนาด

รายการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Nipro (@1.80)

1,620,000.00

รายการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Nipro (@3.75)

1,125,000.00

รายการที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Nipro (@9.50)

950,000.00

4 Pressure Transducer with Flush
Device

922,340.00
6,800 ชุด

3,128,000.00
@460

รวมเป็นเงิน

3,648,700.00

922,340.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
เกณฑ์ราคา รายการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Convatec จ้านวน 4,800 ชิน (@128.40)

616,320.00 รายการที่ 1

616,320.00 - เสนอราคาต่้าสุดเท่ากับวงเงินที่จดั ซือ

รายการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Convatec จ้านวน 2,600 ชิน (@117.70)

306,020.00 รายการที่ 2

306,020.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด

2.บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จ้ากัด

ไม่ผา่ นการพิจารณา

3.บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ้ากัด

ไม่ผา่ นการพิจารณา

922,340.00

รวมเป็นเงิน

3,128,000.00 e-bidding 1.บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ้ากัด
เกณฑ์ราคา
2.บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

ไม่ผา่ นการพิจารณา บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

- คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด

3,128,000.00

3,128,000.00

3,128,000.00 - คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด
- เสนอราคาต่้าสุดเท่ากับวงเงินที่จดั ซือ

3,128,000.00
รวมเป็นเงิน

วร.62/64
ลว.19 พ.ย.63

922,340.00

(ผลิตภัณฑ์ Edwards) (@460)
รวมเป็นเงิน

ลว.10 พ.ย.63

ไม่ผา่ นการพิจารณา

3,757,000.00

36-50 มม.

รวมเป็นเงิน

วร.50/64

2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง จ้ากัด

3.บริษัท เจเอ็นพี อินเตอร์เทรด จ้ากัด
3,757,000.00

- คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด

1,177,000.00

@11.77

รวมเป็นเงิน

3,336,192.00

3,128,000.00

วร.66/64
ลว.26 พ.ย.63

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

5 ซือเวย์โปรตีน Isolate

จานวน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง/
งบประมาณ

ราคากลาง

2,040,000 กรัม

2,325,600.00

2,325,600.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ เนสท์เล่ เฮลท์ ไซเอนช์บูสท์ เบเนโปรตีน) (@1.14)

@1.14

วิธจี ดั ซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

2.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา่ จ้ากัด

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จดั ซื้อ /จ้าง

2,325,600.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา่ จ้ากัด

เหตุผลที่คดั เลือโดยสังเขป

2,223,600.00 - คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด
- เสนอราคาต่้าสุดต่้ากว่าวงเงินจัดซือ 4.39%

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

วร.67/64
ลว.26 พ.ย.63

2,223,600.00

(ผลิตภัณฑ์ Fresubin Whey Protein Isolate) (@1.09)
3.บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ้ากัด

2,305,200.00

(ผลิตภัณฑ์ IMMUPLEX PLAIN) (@1.13)
รวมเป็นเงิน
6 1.ถุงมือยางส้าหรับการตรวจโรค ชนิด

6,000,000 ข้าง

Disposable ขนาด S
2.ถุงมือยางส้าหรับการตรวจโรค ชนิด

Disposable ขนาด L

2,325,600.00

รวมเป็นเงิน

3,900,000.00

3,900,000.00 e-bidding 1.บริษัท โอเร๊กซ์ เทรดดิง จ้ากัด
เกณฑ์ราคา รายการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Orex Mediglove (@1.19)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสินสิริเมดิเทค

@0.65
300,000 ข้าง

Disposable ขนาด M
3.ถุงมือยางส้าหรับการตรวจโรค ชนิด

2,325,600.00

195,000.00

195,000

@0.65
60,000 ข้าง

39,000.00

รายการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Orex Mediglove (@1.19)
รายการที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Orex Mediglove (@1.19)

7,140,000.00 รายการที่ 1
357,000.00 รายการที่ 2
71,400.00 รายการที่ 3

2,223,600.00
- คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด

วร.68/64

6,780,000.00 - เสนอราคาต่้าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซือ 73.85%

ลว.27 พ.ย.63

339,000.00 - คณะกก. พิจารณาแล้วอนุมตั ใิ ห้เพิ่มวงเงินจัดซือ
67,800.00

39,000.00
2.บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ้ากัด

@0.65

ไม่ผา่ นการพิจารณา

3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสินสิริเมดิเทค

รวมเป็นเงิน

4,134,000.00

4,134,000.00

รายการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Satory (@1.13)

6,780,000.00

รายการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Satory (@1.13)

339,000.00

รายการที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Satory (@1.13)

67,800.00
รวมเป็นเงิน

7,186,800.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 ซือเครื่องตรวจการได้ยนิ ระดับก้านสมอง

จานวน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง/
งบประมาณ

1 เครื่อง

1,200,000.00

ราคากลาง

วิธจี ดั ซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,200,000.00 e-bidding 1.บริษัท มารุ่งโรจน์ จ้ากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Gsi Grason-Stadler รุ่น Audera pro aep/Assr)

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จดั ซื้อ /จ้าง

บริษัท ออดิเมด จ้ากัด

เหตุผลที่คดั เลือโดยสังเขป

878,000.00 - คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด

1,049,000.00

- เสนอราคาต่้าสุดต่้ากว่าวงเงินจัดซือ 26.83%

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ค.33/64
ลว. 4 ธ.ค. 63

- ยินดีแถม Foam Eartip Pediatric ส้าหรับตรวจเด็ก
2.บริษัท เฮียร์โทน (ประเทศไทย) จ้ากัด

จ้านวน 1,000 ชิน

ไม่ผา่ นการพิจารณา

3.บริษัท ออดิเมด จ้ากัด
(ผลิตภัณฑ์ Intelligent Hearing Systems รุ่น UBS Lite)

รวมเป็นเงิน
2 ซือระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์
ส้าหรับห้องผ่าตัด (Medical Air
Compressor)

1 ชุด

1,200,000.00

2,143,200.00

2,182,981.90 e-bidding 1.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วสิ จ้ากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Atlas Copco)

รวมเป็นเงิน
2,357,210.00 บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วสิ จ้ากัด

878,000.00
2,357,210.00 - คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด
- เสนอราคาต่้าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซือ 9.98%

ค.35/64
ลว.26 พ.ย.63

- คณะกก. พิจารณาแล้วอนุมตั ใิ ห้เพิ่มวงเงินจัดซือ

รวมเป็นเงิน
3 ซือระบบผลิตอากาศอัดแรงดันสูงส้าหรับ

1,200,000.00

878,000.00

1 ชุด

2,143,200.00

2,182,981.90

2,011,600.00

2,153,556.90 e-bidding 1.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วสิ จ้ากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Atlas Copco)

ห้องผ่าตัด (Instrument Air Compressor)

รวมเป็นเงิน
2,211,690.00 บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วสิ จ้ากัด

2,357,210.00
2,211,690.00 - คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด
- เสนอราคาต่้าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซือ 9.94%

ค.36/64
ลว. 26 พ.ย.63

- คณะกก. พิจารณาแล้วอนุมตั ใิ ห้เพิ่มวงเงินจัดซือ

รวมเป็นเงิน
4 ซือเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ

2,011,600.00
1 เครื่อง

650,000.00

อุ้งเชิงกราน

รวมเป็นเงิน

650,000.00

2,153,556.90
650,000.00 e-bidding 1.บริษัท พี.พี.เอ.เมดิคอล กรุ๊ป จ้ากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ LABORIE ; Canada รุ่น urostym)

650,000.00

รวมเป็นเงิน
645,000.00 บริษัท พี.พี.เอ.เมดิคอล กรุ๊ป จ้ากัด

2,211,690.00
645,000.00 - คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด
- เสนอราคาต่้าสุดต่้ากว่าวงเงินจัดจ้าง

รวมเป็นเงิน

645,000.00

ค.38/64
ลว. 24 พ.ย.63

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

5 ระบบเครือข่ายสารสนเทศทางการแพทย์

จานวน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง/
งบประมาณ

1 ระบบ

20,298,600.00

และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตัง

ราคากลาง

วิธจี ดั ซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

20,510,043.50 e-bidding 1.บริษัท เจ็น คอนเน็คท์ จ้ากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Fortinet/Cisco)

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จดั ซื้อ /จ้าง

20,298,200.00 บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จ้ากัด

เหตุผลที่คดั เลือโดยสังเขป

20,173,780.00 - คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด
- เสนอราคาต่้าสุดต่้ากว่าวงเงินจัดซือ 0.61%

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ค.40/64
ลว. 23 พ.ย.63

- ยินดีแถมอุปกรณ์ มูลค่ารวม 966,700.00 บาท ดังนี
2.บริษัท 24 คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด

21,818,200.00

1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Cisco รุ่น C9115AXI

(ผลิตภัณฑ์ Fortinet/Cisco)

จ้านวน 15 ตัว เป็นเงิน 346,500.00 บาท
2.อุปกรณ์ Wireless Controller Cisco รุ่น C9800-40

3.บริษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จ้ากัด

20,173,780.00

จ้านวน 1 ตัว เป็นเงิน 620,200 บาท

(ผลิตภัณฑ์ Fortinet/Cisco)
รวมเป็นเงิน
6 ปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม

20,298,600.00
1 รายการ

636,012.00

ชัน 2 อาคารศรีเวชวัฒน์

รวมเป็นเงิน
7 ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญนรีเวช

636,012.00
1 รายการ

22,863,000.00

ชัน 8 อาคารสูตกิ รรม

20,510,043.50

รวมเป็นเงิน

636,012.00 e-bidding 1.บริษัท เอ็มแอนด์อที ีมเวิร์ค จ้ากัด
เกณฑ์ราคา

รวมเป็นเงิน

22,863,000.00 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี
เกณฑ์ราคา 2.บริษัท โปรเกรส อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด

8 ก่อสร้างติดตังเมนไฟฟ้าส้าหรับเครื่อง

22,863,000.00
1 รายการ

512,656.00

ผลิตอากาศ ชัน B อาคารศรีเวชวัฒน์

512,656.00

512,656.00

ลว. 25 พ.ย.63

20,000,000.00 - คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด
- เสนอราคาต่้าสุดต่้ากว่าวงเงินจัดจ้าง 12.52%

จ.11/64
ลว. 18 พ.ย.63

ไม่ผา่ นการพิจารณา

358,990.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หาดใหญ่ ที.ซี.เอส

3.บริษัท อีซีโอ ไทย จ้ากัด

415,160.00
435,767.13

4.บริษัท ที อาร์ เอส แอบโซลูท จ้ากัด

482,791.00

5.บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จ้ากัด

479,999.86

6.บริษัท ที เทค คอนโทรล จ้ากัด

456,590.00

7.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ้ากัด

ไม่ผา่ นการพิจารณา
433,333.00

9.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอสไลน์เพาเวอร์

จ.10/64

609,602.24

ไม่ผา่ นการพิจารณา

รวมเป็นเงิน

8.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นาหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน

20,000,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี

22,863,000.00
512,656.00 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หาดใหญ่ ที.ซี.เอส
เกณฑ์ราคา 2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เค.ที.เทค

609,602.24 - คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด
- เสนอราคาต่้าสุดต่้ากว่าวงเงินจัดจ้าง 4.15%

636,012.00

3.บริษัท เคเค.รุ่งเรือง 2020 จ้ากัด

รวมเป็นเงิน

609,602.24 บริษัท เอ็มแอนด์อที ีมเวิร์ค จ้ากัด

20,173,780.00

20,000,000.00
358,990.00 - คุณสมบัตติ รงตามข้อก้าหนด
- เสนอราคาต่้าสุดต่้ากว่าวงเงินจัดจ้าง 29.97%

360,000.00

รวมเป็นเงิน

358,990.00

จ.13/64
ลว. 18 ธ.ค.63

