สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

1 1.สติกเกอร์ต่อเนือ่ ง ขนาด 2.75 นิว้ * 2.5 นิว้

จานวน

1,500 ม้วน

แถบสีชมพู
2.สติกเกอร์ต่อเนือ่ ง ขนาด 2.75 นิว้ * 2.5 นิว้

1,000 ม้วน
4,000 ม้วน

บริษทั ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จากัด

- คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

135,000.00 รายการที่ 1

135,000.00 รายการที1่ -3

135,000.00 รายการที่ 2

135,000.00 - เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 0.23%

รายการที่ 3 (@90.00)

108,000.00 รายการที่ 3

108,000.00 รายการที4่ -6

รายการที่ 4 (@89.00)

267,000.00 รายการที่ 4

267,000.00 - เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 0.56%

รายการที่ 5 (@89.00)

89,000.00 รายการที่ 5

89,000.00

รายการที่ 6 (@89.00)

356,000.00 รายการที่ 6

356,000.00

รวมเป็นเงิน

1,090,000.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

วร.178/64
ลว.5 เม.ย.64

89,500.00
358,000.00

377,280.00
171,360.00

1,094,882.00
377,280.00 e-bidding 1.บริษทั ไบโอคอททอน จากัด
เกณฑ์ รายการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Lintech (@1.28)
171,360.00 ราคา รายการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Lintech (@1.14)

368,640.00 รายการที่ 1

368,640.00 รายการที1่

164,160.00 รายการที่ 2

164,160.00 - เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 2.29%

รายการที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Lintech (@3.42)

61,560.00 รายการที่ 3

@1.19
18,000 ซอง

(7 ก้อน/ซอง)

61,920.00

610,560.00
300,000 ซอง

612,000.00
@2.04

บริษทั ไบโอคอททอน จากัด

- คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

วร.179/64
ลว.22 เม.ย.64

61,560.00 รายการที2่

61,920.00

@3.44

รวมเป็นเงิน
(5 อัน/ซอง)

358,000.00

@1.31
144,000 ซอง

(5 ก้อน/ซอง)

3 ไม้พนั สาลีปลอดเชือ้ ขนาด 6 นิว้ ชนิดซอง

89,500.00

1,094,882.00
288,000 ซอง

(7 ก้อน/ซอง)

3.สาลีชนิดก้อนปลอดเชือ้ ขนาด 1.00 กรัม

268,500.00

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

@89.50

รวมเป็นเงิน

2.สาลีชนิดก้อนปลอดเชือ้ ขนาด 0.35 กรัม

108,252.00

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้ /จ้าง

@89.50

แถบสีเขียว

2 1.สาลีชนิดก้อนปลอดเชือ้ ขนาด 0.35 กรัม

268,500.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

@89.50

แถบสีฟา้
6.สติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด 8 ซม. *10.5 ซม.

108,252.00

วิธีจัดซือ้ /
จ้าง

135,315.00 e-bidding 1.บริษทั ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จากัด
เกณฑ์ รายการที่ 1 (@90.00)
135,315.00 ราคา รายการที่ 2 (@90.00)

@90.21
3,000 ม้วน

แถบสีชมพู
5.สติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด 8 ซม. *10.5 ซม.

135,315.00

ราคากลาง

@90.21
1,200 ม้วน

แถบสีเขียว
4.สติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด 8 ซม. * 10.5 ซม.

135,315.00
@90.21

1,500 ม้วน

แถบสีฟา้
3.สติกเกอร์ต่อเนือ่ ง ขนาด 2.75 นิว้ * 2.5 นิว้

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้าง/งบประมาณ

- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 4.20%
2.บริษทั วรัชยา เทรดดิ้ง จากัด

รายการที3่

รายการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Parrot

ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Parrot

ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Parrot

ไม่ผ่านการพิจารณา

610,560.00

- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 0.58%

รวมเป็นเงิน

612,000.00 e-bidding 1.บริษทั ไบโอคอททอน จากัด
เกณฑ์
(ผลิตภัณฑ์ Lintech) (@2.08)
ราคา
2.บริษทั วรัชยา เทรดดิ้ง จากัด
3.บริษทั ไทยก๊อส จากัด
(ผลิตภัณฑ์ ThaiGauze) (@1.95)

624,000.00 บริษทั ไทยก๊อส จากัด

594,360.00
585,000.00 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 4.41%

ไม่ผ่านการพิจารณา
585,000.00

วร.180/64
ลว.7 เม.ย.64

ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จานวน

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้าง/งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซือ้ /
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4.บริษทั เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จากัด

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้ /จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

ไม่ผ่านการพิจารณา

(ผลิตภัณฑ์ Hivan)

รวมเป็นเงิน
4 ซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหิต
ทีมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวน้อย (Plateletpheresis)

1,200 est

612,000.00

612,000.00

5,713,800.00

5,713,800.00 e-bidding 1.บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
เกณฑ์
(ผลิตภัณฑ์ Fresenius kabi/Germany) (@4,761.50)
ราคา

@4,761.50

รวมเป็นเงิน
5,713,800.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

585,000.00
5,713,800.00 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินทีจ่ ัดซื้อ
- ยินดีแถมตู้แช่เย็น 4 องศาเซลเซียส สาหรับแช่
ถุงเลือดทีห่ น่วยคลังเลือด จานวน 1 เครือ่ ง
มูลค่า 29,900 บาท

รวมเป็นเงิน

5,713,800.00

5,713,800.00

รวมเป็นเงิน

5,713,800.00

วร.188/64
ลว.22 เม.ย.64

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

1 ซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส

จานวน

1 ตู้

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้าง/งบประมาณ

1,270,000.00

ราคากลาง

วิธีจัดซือ้ /
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,270,000.00 e-bidding 1.บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จากัด
เกณฑ์
(ผลิตภัณฑ์ eppendorf ประเทศ Gemany)
ราคาและ
เกณฑ์อื่นๆ
2.บริษทั ธเนศพัฒนา จากัด

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้ /จ้าง

1,220,000.00 บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จากัด

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

1,220,000.00 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

ค.155/64
ลว. 30 เม.ย.64

ไม่ผ่านการพิจารณา

(ผลิตภัณฑ์ PHCCorporation ประเทศ Japan)
3.บริษทั ไทย ท็อป โกลบอล จากัด

ไม่ผ่านการพิจารณา

(ผลิตภัณฑ์ HPL ประเทศ Italy)
รวมเป็นเงิน
2 ซื้อกล้องจุลทรรศน์โปราไลซ์

1,270,000.00
1 กล้อง

530,000.00

1,270,000.00

รวมเป็นเงิน

530,000.00 e-bidding 1.บริษทั เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดเคชัน่ แนล จากัด
เกณฑ์
(ผลิตภัณฑ์ Olympus ; Japan รุน่ BX53)
ราคา
2.บริษทั บีลีฟ วินน์ จากัด

รวมเป็นเงิน
3 ซื้อระบบบันทึกสัญญาณภาพและเสียง

530,000.00
1 ระบบ

3,200,000.00

528,000.00 บริษทั เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดเคชัน่ แนล จากัด

528,000.00 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ

ค.156/64
ลว.16 เม.ย.64

ไม่ผ่านการพิจารณา

530,000.00

รวมเป็นเงิน

2,935,850.00 e-bidding 1.ห้างหุน้ ส่วนจากัด มอร์เกท เซ็นเตอร์
เกณฑ์
ราคา 2.บริษทั เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จากัด

1,220,000.00

2,797,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด มอร์เกท เซ็นเตอร์

528,000.00
2,797,900.00 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดซื้อ 12.56%

2,866,000.00

ค.158/64
ลว. 5 พ.ค.64

- ยินดีให้บริการเดินสายสัญญาณ HDMI
พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายสัญญาณ ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า15 เมตร จานวน 5 เส้น ไปยังจุดต่างๆ

รวมเป็นเงิน
4 จ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าอาคาร

1 รายการ

3,200,000.00

2,935,850.00

49,600,000.00

49,600,000.00 e-bidding 1.บริษทั อาซีฟา จากัด (มหาชน)
เกณฑ์
ราคา 2.บริษทั อีลีเท็ค อินเตอร์เนชัล่ แนล จากัด

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เฟส 1

รวมเป็นเงิน

49,600,000.00

49,600,000.00

รวมเป็นเงิน
35,000,000.00 1.บริษทั อาซีฟา จากัด (มหาชน)

2,797,900.00
35,000,000.00 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดต่ากว่าวงเงินจัดจ้าง 29.43%

39,399,000.00

3.บริษทั พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จากัด

44,640,000.00

4.ห้างหุน้ ส่วนจากัด สารคามการไฟฟ้า

44,640,000.00
รวมเป็นเงิน

35,000,000.00

จ.9/64
ลว. 7 เม.ย.64

ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

5 จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และ

จานวน

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้าง/งบประมาณ

1 รายการ

509,000,000.00

แพทย์ใช้ทนุ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 600 ยูนติ
(2 หลัง)

รวมเป็นเงิน
6 ซื้อครุภณ
ั ฑ์สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ปลอดเชือ้

509,000,000.00
1 ชุด

872,600.00

ทันตกรรม

รวมเป็นเงิน

872,600.00

ราคากลาง

วิธีจัดซือ้ /
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

509,000,000.00 e-bidding 1.บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน)
เกณฑ์
ราคา 2.บริษทั เลว เกรด เอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้ /จ้าง

427,000,000.00 บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

จ.31/64
ลว. 30 เม.ย.64

464,888,000.00
448,000,000.00

4.บริษทั วรนิทศั น์ จากัด

466,689,000.00

5.ห้างหุน้ ส่วนจากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง

468,000,000.00

509,000,000.00

977,550.00

427,000,000.00 - คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
- เสนอราคาต่าสุดเท่ากับวงเงินจัดจ้าง 16.11%

3.บริษทั ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย จากัด

977,550.00 e-bidding 1.บริษทั เอชเอ็มพี แอโร่ จากัด
เกณฑ์
ราคา 2.บริษทั นาวิวฒ
ั น์การช่าง (1992) จากัด

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

รวมเป็นเงิน

427,000,000.00

ไม่พจิ ารณา

- ยกเลิกการประกวดราคาเนือ่ งจากทบทวนสเปคใหม่

ไม่พจิ ารณา

รวมเป็นเงิน

-

ยกเลิก

