สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
งานบริหารสัญญา ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 10 กันยายน 2564

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จานวน

1 1.น้้ำยำตรวจหำปริมำณเชื้อไวรัส HIV

3,000 Test

2.น้้ำยำตรวจหำปริมำณเชื้อไวรัส HCV

1,100 Test

3.น้้ำยำตรวจหำปริมำณเชื้อไวรัส HBV

5,000 Test

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง/
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจดั ซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จดั ซื้อ /จ้าง

2,356,140.00
@785.38
1,353,000.00
@1,230.00
4,795,000.00
@959.00

2,356,140.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
เกณฑ์รำคำ รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Roche (@785.38)
1,353,000.00
รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Roche (@1,230.00)
รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Roche (@979.05)
4,795,000.00
2.บริษัท คิว ไบชำยน์ จ้ำกัด
รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Abbott (@850.00)
รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Abbott (@1,230.00)
รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Abbott (@959.00)

รวมเป็นเงิน
2 ชุดน้้ำยำตรวจวัดปริมำณฮิโมโกลบินเอวันชี 37,000 Test

8,504,140.00
3,515,000.00
@95.00

8,504,140.00
3,515,000.00 e-bidding 1.บริษัท เมดิทอป จ้ำกัด
เกณฑ์รำคำ (ผลิตภัณฑ์ Sebia/ฝรั่งเศส) (@95.00)

รวมเป็นเงิน
3,515,000.00 บริษัท เมดิทอป จ้ำกัด

8,504,140.00
3,441,000.00 - คุณสมบัตติ รงตำมข้อก้ำหนด
- เสนอรำคำต่้ำสุดต่้ำกว่ำวงเงินจัดซื้อ 2.11%
- ยินดีลดรำคำเหลือ 3,441,000 บำท
(@93.00 บำท/Test)
- ยินดีแถมจ้ำนวน 5,000 Test มูลค่ำ 465,000 บำท
(@93.00 บำท/Test) ส่งมอบในบิลสุดท้ำยของ
สัญญำ

รวมเป็นเงิน
3 น้้ำยำตรวจ Toxoplasma IgG,
IgM, Cytomegalovirus IgG, Rubella
IgG, Varicella-Zoster น้้ำยำตรวจ HIV
Vitamin D total

3,515,000.00
1,858,221.00

3,515,000.00
1,858,221.00 e-bidding 1.บริษัท อำร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ้ำกัด
เกณฑ์รำคำ

รวมเป็นเงิน
1,856,846.00 บริษัท อำร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ้ำกัด

3,441,000.00
1,856,846.00 - คุณสมบัตติ รงตำมข้อก้ำหนด
- เสนอรำคำต่้ำสุดต่้ำกว่ำวงเงินที่จดั ซื้อ 0.07%
- ยินดีแถม น้้ำยำตรวจ Vitamin D total จ้ำนวน
100 Test มูลค่ำ 30,500 บำท (@305.00 บำท/Test)

1,858,221.00

1,858,221.00

13 รำยกำร

รวมเป็นเงิน
4 1.เท้ำเทียมแบบมีนิ้ว

80 อัน

2.ขำเทียมระดับใต้เข่ำระบบแกนใน

40 ชุด

3.ขำเทียมระดับเหนือเข่ำระบบแกนใน

30 ชุด

รวมเป็นเงิน

84,000.00
@1,050.00
335,600.00
@8,390.00
570,000.00
@19,000.00

989,600.00

84,000.00 e-bidding 1.บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จ้ำกัด
เกณฑ์รำคำ รำยกำรที่ 1 (@1,040.00)
335,600.00
รำยกำรที่ 2 (@6,500.00)
รำยกำรที่ 3 (@16,000.00)
570,000.00
2.บริษัท วีอำร์ รีแฮบโปร จ้ำกัด
รำยกำรที่ 1 (@1,780.00)
รำยกำรที่ 2 (@7,200.00)
รำยกำรที่ 3 (@18,800.00)

989,600.00

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
2,356,140.00 รำยกำรที่ 1
ไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
ไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ 2.บริษัท คิว ไบชำยน์ จ้ำกัด
รำยกำรที่ 2
รำยกำรที่ 3
2,550,000.00
1,353,000.00
4,795,000.00

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

รวมเป็นเงิน
บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จ้ำกัด
83,200.00 รำยกำรที่ 1
260,000.00 รำยกำรที่ 2
480,000.00 รำยกำรที่ 3

142,400.00
288,000.00
564,000.00

รวมเป็นเงิน

- คุณสมบัตติ รงตำมข้อก้ำหนด
2,356,140.00 - เสนอรำคำต่้ำสุดเท่ำกับวงเงินที่จดั ซื้อ
รายการที่ 1
- ยินดีแถม จ้ำนวน 120 Test มูลค่ำ 94,245.00 บำท
1,353,000.00 รายการที่ 3
4,795,000.00 - ยินดีแถม จ้ำนวน 192 Test มูลค่ำ 184,128.00 บำท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
วร.247/64
ลว.5 ส.ค. 64
วร.248/64
ลว.5 ส.ค. 64

วร.249/64
ลว. 5 ส.ค. 64

วร.250/64
ลว. 5 ส.ค. 64

1,856,846.00
- คุณสมบัตติ รงตำมข้อก้ำหนด
83,200.00 รายการที่1
260,000.00 - เสนอรำคำต่้ำสุดต่้ำกว่ำวงเงินจัดซื้อ 0.95%
480,000.00 รายการที่2
- เสนอรำคำต่้ำสุดต่้ำกว่ำวงเงินจัดซื้อ 22.53%
รายการที่3
- เสนอรำคำต่้ำสุดต่้ำกว่ำวงเงินจัดซื้อ 15.79%

823,200.00

วร.253/64
ลว.31. ส.ค. 64

2

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 10 กันยายน 2564

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 ห้องเย็นเก็บศพ

จานวน
1 รำยกำร

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง/
งบประมาณ
4,250,000.00

ราคากลาง

วิธีจดั ซื้อ/
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,250,000.00 e-bidding 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ดี.ไอ.วำย เซอร์วิส
เกณฑ์รำคำ
และเกณฑ์ 2.บริษัท เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง จ้ำกัด
อื่นๆ
(40:60)

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ปกป้องอุปกรณ์
4.บริษัท เค.ท็อท (1993) จ้ำกัด

รวมเป็นเงิน
2 จ้ำงปรับปรุงระบบระบำยอำกำศ
หน่วยจ่ำยผ้ำกลำง ชั้นB อำคำร 13 ชั้น

รวมเป็นเงิน
3 เช่ำคอมพิวเตอร์

1 รำยกำร

100 เครื่อง

4,250,000.00
1,700,000.00

4,250,000.00
1,700,000.00 e-bidding 1.บริษัท วินด์ชิลล์ จ้ำกัด
เกณฑ์รำคำ

1,700,000.00

1,700,000.00

2,664,000.00

2,664,000.00 e-bidding 1.บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จ้ำกัด
เกณฑ์รำคำ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จดั ซื้อ /จ้าง

4,150,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ดี.ไอ.วำย เซอร์วิส
ไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ

4,150,000.00 - คุณสมบัตติ รงตำมข้อก้ำหนด
- มีคะแนนสูงสุด 90 คะแนน
- เสนอรำคำต่้ำสุดต่้ำกว่ำวงเงินจัดซื้อ 2.35%

ไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
4,200,000.00
รวมเป็นเงิน
1,700,000.00 บริษัท วินด์ชิลล์ จ้ำกัด

รวมเป็นเงิน

2.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซี แอนด์ อำร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

ไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ซี แอนด์ อำร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
2,745,000.00

4,150,000.00
1,650,000.00 - คุณสมบัตติ รงตำมข้อก้ำหนด
- เสนอรำคำเท่ำกับวงเงินจัดจ้ำง 1,700,000 บำท
- ยินดีลดรำคำเหลือ 1,650,000 บำท

2,664,000.00 - คุณสมบัตติ รงตำมข้อก้ำหนด
- เสนอรำคำต่้ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดเช่ำ 2,745,000 บำท
- ยินดีลดรำคำเหลือ 2,664,000 บำท เท่ำกับ
วงเงินจัดเช่ำ
- ยินดีแถมอุปกรณ์ Webcamera จ้ำนวน 10 ชุด

รวมเป็นเงิน

2,664,000.00 2,664,000.00

2,930,400.00

รวมเป็นเงิน

จ.47/63
ลว.13 ก.ย.64

1,650,000.00

(ผลิตภัณฑ์ Dell/OptiPlex 3080 Micro Form Factor)
3.บริษัท เอมิ.โปร จ้ำกัด
(ผลิตภัณฑ์ ASUS/E5202WHA)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ค.88/64
ลว. 13 ก.ย. 64

2,664,000.00

ช.9/64
ลว.13 ก.ย.64

