
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

           599,200.00 บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด                577,800.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.265/62

  @59.92  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 3.57% ลว. 2 ส.ค. 62

 (BMS/จีน)

รวมเป็นเงิน          599,200.00      599,200.00 รวมเป็นเงิน              577,800.00

         1,750,000.00     1,750,000.00 1.บริษัท เซนต์เมด จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

  @35,000 รายการที  1             1,255,900.00 รายการท่ี 1 วร.267/62

รายการที  1 (@27,300)            1,365,000.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 28.23% ลว. 9 ส.ค. 62

         4,560,000.00     4,560,000.00 รายการที  2 (@16,200)            1,944,000.00 2.บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์  - แถม 1 เครื อง มูลค่า 35,000 บาท

  @38,000 รายการที  2             1,944,000.00

รายการท่ี 2 วร.268/62

 - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 57.37% ลว. 9 ส.ค. 62

รายการที  1 (@25,118)            1,255,900.00  - แถม 3 เครื อง มูลค่า 48,600 บาท

รายการที  2 (@18,888)            2,266,560.00

รวมเป็นเงิน        6,310,000.00   6,310,000.00 รวมเป็นเงิน            3,199,900.00

3 1.หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ชนิด DETA Tube (จุกสีม่วง)   330,000  tube            785,400.00       785,400.00 e-bidding

 เกณฑ์

1.บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

  @2.38 รายการที  1                759,000.00 รายการท่ี 1 วร.270/62

           343,200.00       343,200.00 รายการที  1 (@2.30)               759,000.00 รายการที  2                325,000.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 3.36% ลว. 23 ส.ค. 62

  @2.64 รายการที  2 (@2.50)               325,000.00 รายการที  4                400,000.00  - แถม 6,600 tube

           364,000.00       364,000.00 รายการที  3 (@2.80)               364,000.00 รายการที  6                308,000.00 รายการท่ี 2

  @2.80 รายการที  4 (@2.50)               400,000.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 5.30%

           417,600.00       417,600.00 รายการที  5 (@2.60)               572,000.00 2.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  - แถม 2,600 tube

  @2.61 รายการที  6 (@2.80)               308,000.00 รายการที  3                336,700.00 รายการท่ี 4

           591,800.00       591,800.00 รายการที  5                506,000.00  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 4.21%

  @2.69 2.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ BD/USA)

 - แถม1,600 tube

           308,000.00       308,000.00 รายการที  1 (@2.31)               762,300.00 รายการท่ี 6

  @2.8 รายการที  2 (@2.59)               336,700.00  - เสนอราคาต  าสุดเท่ากับวงเงินจัดซ้ือ

รายการที  3 (@2.72 ลดเหลือ @2.59)               336,700.00  - แถม1,100 tube

รายการที  4 (@2.58)               412,800.00

รายการที  5 (@2.53 ลดเหลือ @2.30)               506,000.00 รายการท่ี 3 วร.271/62

 - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 7.50% ลว. 23 ส.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    8  กันยายน  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

              584,200.00

2.บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ Fresenius Kabi/เยอรมัน) (@57.78)

              577,800.00

2 1.เครื องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP แบบอัตโนมัติ (Auto 

CPAP) รุ่นปกติ

         50 เครื อง e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

1.บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์

   (ผลิตภัณฑ์ Philips Respironecs/USA.)

1     10,000  ใบ       599,200.00 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

4.หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ชนิด DETA Tube ขนาด 6 ml. 

(จุกสีม่วง)

  160,000  tube 

5.หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ชนิด Lithium heparin tube 

(จุกสีเขียว ขนาด 4 ml.)

  220,000  tube 

1.บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ Greiner/Austria)

อุปกรณ์ประกอบเครื องหรือใบมีดที ใช้ส าหรับตัดและเชื อมสายถุง

เลือดแบบปราศจากเช้ือ(Sterile Connection Device)

6.หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ชนิด Lithium heparin tube 

(จุกสีเขียว ขนาด 2 ml.)

  110,000  tube 

2.หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ชนิด Sodium Fluoride (จุกสีเทา)   130,000  tube 

3.หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ชนิด Sodium Citrate 3.2% (จุก

สีฟ้า)

  130,000  tube 

2.เครื องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP แบบธรรมดา         120 เครื อง

2.บริษัท เซนต์เมด จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ ResMed/Australia)

1.บริษัท วินเนอร์ยี  เมดิคอล จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ BMS/จีน) (@58.42)



2

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

รายการท่ี 5

 - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 14.50%

รวมเป็นเงิน        2,810,000.00   2,810,000.00 รวมเป็นเงิน            2,634,700.00

ชุดน้ ายาตรวจวิเคราะห์ Osmolality      7,000  test            674,100.00       674,100.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด                630,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.274/62

  @96.30  - เสนอราคาต  าสุดต  ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 6.54% ลว. 30 ส.ค. 62

 (Arkray/Japan) 

รวมเป็นเงิน          674,100.00      674,100.00 รวมเป็นเงิน              630,000.00

4 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

1.บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ Arkray/Japan)

   (@96.30 ลดเหลือ @90.00)

              630,000.00



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 1 รายการ     15,880,234.00 1.บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด   15,790,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.47/62

 - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ       108,100.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 0.56% ลว. 13 ส.ค. 62

 - ระบบท่อน้ ายาและท่อน้ าท้ิง         49,378.00

 - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ            108,100.00  - ระบบไฟฟ้าและควบคุม       350,400.00

 - ระบบท่อน้ ายาและท่อน้ าท้ิง              49,378.00  - ท่อลมและหัวจ่าย       270,321.00

 - ระบบไฟฟ้าและควบคุม            350,400.00  - งานระบบไฟฟ้า         70,632.71

 - ท่อลมและหัวจ่าย            278,821.00  - งานสถาปัตยกรรม       462,257.48

 - งานระบบไฟฟ้า              70,632.71  - อ่ืนๆ         40,000.00

 - งานสถาปัตยกรรม            463,713.18 รวม 1 ห้อง     1,351,089.19

 - อ่ืนๆ              40,000.00 รวม 7 ห้อง     9,457,624.34

รวม 1 ห้อง          1,361,044.89 Factor F=1.2948     2,788,107.66

รวม 7 ห้อง          9,527,314.23 รวมค่าก่อสร้าง   12,245,732.00

Factor F=1.2948          2,808,652.23 ครุภัณฑ์จัดหารวม 7 ห้อง     3,544,268.00

รวมค่าก่อสร้าง        12,335,966.46 รวม   15,790,000.00

ครุภัณฑ์จัดหารวม 7 ห้อง          3,544,268.00 คิดเพียง   15,790,000.00

รวม        15,880,234.46

คิดเพียง        15,880,234.00

รวมเป็นเงิน      15,880,234.00    15,880,234.00 รวมเป็นเงิน   15,790,000.00

2 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องการแสดง ช้ัน 2 อาคารบริหาร  1 รายการ         794,200.00 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์        695,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.48/62

 - หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม            349,230.00  - หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม       288,990.00 ลว. 23 ส.ค. 62

 - หมวดงานปรับอากาศ            197,322.95  - หมวดงานปรับอากาศ         27,323.04

 - หมวดงานไฟฟ้า              61,144.74  - หมวดงานไฟฟ้า         59,303.00

รวม            607,697.69 รวม       545,616.04

Factor F=1.3069            186,502.42 Factor F=1.3069       167,449.56

รวมค่าก่อสร้าง            794,200.11 รวมค่าก่อสร้าง       713,065.60

คิดเพียง            794,200.00 คิดเพียง       695,000.00

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รพี ก่อสร้าง

 - หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม       349,230.00

 - หมวดงานปรับอากาศ       197,322.95

 - หมวดงานไฟฟ้า         61,144.74

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    8  กันยายน  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ 

เฟอร์นิเจอร์  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 17.24%

1 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ 

ช้ัน 4,5,7,8,9,10,11 อาคาร 13 ช้ัน

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 : เกณฑ์อ่ืน

 (60 : 40)

บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด

 - ยินดีเพ่ิมงานระบบปรับอากาศให้สามารถเปล่ียนอุณหภูมิ

อากาศจ่ายเข้าห้องผู้ป่วยตามภาระความร้อนท่ีเกิดภายในห้อง

ได้พร้อมขยายระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่องของงาน

จ้างจากเดิม 2 ปีเป็น 5 ปี



2

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

รวม       607,697.69

Factor F=1.1512         91,883.89

รวมค่าก่อสร้าง       699,581.58

คิดเพียง       699,500.00

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า

 - หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

 - หมวดงานปรับอากาศ       326,390.00

 - หมวดงานไฟฟ้า       195,960.00

รวม         57,648.47

Factor F=1.3069       579,998.47

รวมค่าก่อสร้าง       758,000.00

คิดเพียง       758,000.00

รวมเป็นเงิน          794,200.00        794,200.00 รวมเป็นเงิน       695,000.00
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