
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

เวย์โปรตีน Isolate   1,500,000  กรัม         1,875,000.00       1,875,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด         1,710,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.39/63

  @1.25  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 8.80% ลว. 30 ต.ค. 62

รวมเป็นเงิน        1,875,000.00     1,875,000.00 รวมเป็นเงิน        1,710,000.00 

1.ชุดน้ ำยำตรวจหำปริมำณ HIV RNA         2,946,780.00       2,946,780.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด

  @866.70 รำยกำรที  1         2,670,292.00 รายการท่ี 1 วร.40/63

2.ชุดน้ ำยำตรวจหำปริมำณ HCV RNA         1,845,750.00       1,845,750.00 รำยกำรที  1   (@784.38)         2,670,292.00  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 9.38% ลว. 4 พ.ย. 62

  @1,230.50 รำยกำรที  2   (@1,230.50)         1,845,750.00 2.บริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด

3.ชุดน้ ำยำตรวจหำปริมำณ HBV RNA         5,482,680.00       5,482,680.00 รำยกำรที  3   (@979.05)         5,482,680.00 รำยกำรที  2         1,845,000.00 รายการท่ี 2 วร.41/63

  @979.05 รำยกำรที  3         5,370,400.00  - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 0.04% ลว. 4 พ.ย. 62

รายการท่ี 3

 - เสนอรำคำต  ำสุดต  ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 2.05%

รำยกำรที  1   (@854.-)         2,903,600.00 

รำยกำรที  2   (@1,230.-)         1,845,000.00 

รำยกำรที  3   (@959.-)         5,370,400.00 

รวมเป็นเงิน      10,275,210.00    10,275,210.00 รวมเป็นเงิน        9,885,692.00 

           498,000.00         498,000.00 บริษัท เมดิก้ำ จ ำกัด  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.43/63

  @8.30 รำยกำรที  1            498,000.00  - เสนอรำคำต  ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 5 พ.ย. 62

        1,411,000.00       1,411,000.00 รำยกำรที  1   (@12.50)            750,000.00 รำยกำรที  2         1,411,000.00  - กำรประเมินประสิทธิภำพต่อรำคำได้ 85.20

  @8.30 รำยกำรที  2   (@12.50)         2,125,000.00 รำยกำรที  3            830,000.00 

           830,000.00         830,000.00 รำยกำรที  3   (@12.50)         1,250,000.00 รำยกำรที  4            498,000.00 

  @8.30 รำยกำรที  4   (@12.50)            750,000.00 รำยกำรที  5             99,600.00 

           498,000.00         498,000.00 รำยกำรที  5   (@12.50)            150,000.00 

  @8.30 

            99,600.00           99,600.00 1.บริษัท เมดิก้ำ จ ำกัด (ผลิตภัณฑ์ Maxitex)

  @8.30 รำยกำรที  1   (@8.30)            498,000.00 

รำยกำรที  2   (@8.30)         1,411,000.00 

รำยกำรที  3   (@8.30)            830,000.00 

รำยกำรที  4   (@8.30)            498,000.00 

รำยกำรที  5   (@8.30)             99,600.00 

รวมเป็นเงิน        3,336,600.00     3,336,600.00 รวมเป็นเงิน        3,336,600.00 

1 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    4  ธันวาคม  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

2 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Roche)

3 e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ : 

มำตรฐำน

สินค้ำ : 

บริกำร

หลังกำร

ขำย 
(40:50:10)

2.ถุงมือยำงปรำศจำกเช้ือส ำหรับกำรศัลยกรรม ชนิดใช้คร้ังเดียว 

No.6 1/2

3.ถุงมือยำงปรำศจำกเช้ือส ำหรับกำรศัลยกรรม ชนิดใช้คร้ังเดียว No.7

4.ถุงมือยำงปรำศจำกเช้ือส ำหรับกำรศัลยกรรม ชนิดใช้คร้ังเดียว 

No.7 1/2

1.ถุงมือยำงปรำศจำกเช้ือส ำหรับกำรศัลยกรรม ชนิดใช้คร้ังเดียว No.6

        5,600 

        1,500  test 

 test 

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Fresubin) (@1.14)

2.บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Nestle)

 ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

        1,710,000.00 

2.บริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Abbott)

      12,000 

      60,000 

     100,000 

     170,000 

      60,000 

        3,400 

 คู่

 คู่

 คู่

 คู่

 คู่

 test 

5.ถุงมือยำงปรำศจำกเช้ือส ำหรับกำรศัลยกรรม ชนิดใช้คร้ังเดียว No.8

1.บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์)จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Ansell)



2

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

        1,704,000.00       1,704,000.00 1.บริษัท โค อินเตอร์ เทรด จ ำกัด  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ำกัด         1,704,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.48/63

 (Seegene)  - เสนอรำคำต  ำสุดเท่ำกับวงเงินจัดซ้ือ ลว. 15 พ.ย. 62

รวมเป็นเงิน        1,704,000.00     1,704,000.00 รวมเป็นเงิน        1,704,000.00 

e-bidding

 เกณฑ์

รำคำ 2.บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ำกัด

   (ผลิตภัณฑ์ Seegene)

        1,704,000.00 

4 น้ ำยำตรวจหำเช้ือ MTB และ NTM โดยวิธี Real-time RCR และชุด

สกัดสำรพันธุกรรมจำกแบคทีเรีย

              2  รำยกำร



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

     1 รายการ    11,800,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปันรัก คอนสตรัคช่ัน(2006) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้ารุ่งโยธากาล     10,500,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.11/63

 - หมวดงานตกแต่งภายใน     4,282,560.00 ลว. 31 ต.ค. 62

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     1,817,615.00 

 - หมวดงานตกแต่งภายใน          4,376,201.00  - หมวดงานระบบปรับอากาศ     1,864,790.00 

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร          1,841,112.00  - หมวดงานระบบดับเพลิง       301,335.00 

 - หมวดงานระบบปรับอากาศ          1,895,128.00  - หมวดงานระบบสุขาภิบาล         36,460.00 

 - หมวดงานระบบดับเพลิง            306,051.00 รวม     8,302,760.00 

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล              36,937.00 Factor F=1.2500     2,075,690.00 

รวม          8,455,429.00 รวมค่าก่อสร้าง   10,378,450.00 

Factor F=1.2962          2,504,498.07 ครุภัณฑ์ของงานระบบจัดสร้าง       835,670.00 

รวมค่าก่อสร้าง        10,959,927.07 รวม   11,214,120.00 

ครุภัณฑ์ของงานระบบจัดสร้าง            858,225.60 คิดเพียง   11,214,120.00 

รวม        11,818,152.67 

คิดเพียง        11,800,000.00 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทองเทพวณิชก่อสร้าง

 - หมวดงานตกแต่งภายใน     3,939,837.00 

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     1,849,112.00 

 - หมวดงานระบบปรับอากาศ     1,875,528.00 

 - หมวดงานระบบดับเพลิง       306,051.00 

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล         36,937.00 

รวม     8,007,465.00 

Factor F=1.2962     2,371,811.13 

รวมค่าก่อสร้าง   10,379,276.13 

ครุภัณฑ์ของงานระบบจัดสร้าง       858,225.60 

รวม   11,237,501.73 

คิดเพียง   11,237,500.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซ่ิง ควอลิต้ี

 - หมวดงานตกแต่งภายใน     5,244,215.40 

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     1,814,372.00 

 - หมวดงานระบบปรับอากาศ     2,312,715.00 

 - หมวดงานระบบดับเพลิง       464,400.00 

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล         36,937.00 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    6  ธันวาคม  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 

11.01%

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1 จ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในภาควิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ช้ัน 11 

อาคารศรีเวชวัฒน์
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

รวม     9,872,639.40 

Factor F=1.2962     2,924,275.79 

รวมค่าก่อสร้าง   12,796,915.19 

ครุภัณฑ์ของงานระบบจัดสร้าง     1,445,163.40 

รวม   14,242,078.59 

คิดเพียง   12,800,000.00 

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้ารุ่งโยธากาล

 - หมวดงานตกแต่งภายใน     3,821,516.00 

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     1,650,548.00 

 - หมวดงานระบบปรับอากาศ     1,689,875.00 

 - หมวดงานระบบดับเพลิง       298,930.00 

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล         36,677.00 

รวม     7,497,546.00 

Factor F=1.2962     2,220,773.13 

รวมค่าก่อสร้าง     9,718,319.13 

ครุภัณฑ์ของงานระบบจัดสร้าง       783,796.40 

รวม   10,502,115.53 

คิดเพียง   10,500,000.00 

รวมเป็นเงิน      11,800,000.00   11,800,000.00 รวมเป็นเงิน   10,500,000.00 

     1  ชุด            684,000.00        855,000.00 1.บริษัท ออดิเมด จ ากัด (850,000.00 ลดเหลือ...)       786,600.00 บริษัท ออดิเมด จ ากัด         786,600.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.20/63

 - เสนอราคาต่ าสุดสูงกว่าวงเงินจัดจ้างแต่ต่ ากว่าราคากลาง ลว. 15 พ.ย. 62

 - มีคะแนนคุณภาพรวมสูงสุด = 79.30 คะแนน

รวมเป็นเงิน          684,000.00       855,000.00 รวมเป็นเงิน       786,600.00 

     1 รายการ      6,722,100.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทองเทพวณิชก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์      5,730,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.12/63

 - หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม     1,090,699.00 ลว. 7 พ.ย. 62

 - หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม          1,276,054.00  - หมวดงานครุภัณฑ์ส่ังท า     1,289,400.00 

 - หมวดงานครุภัณฑ์ส่ังท า          1,525,320.00  - หมวดงานระบบไฟฟ้า       783,138.76 

 - หมวดงานระบบไฟฟ้า            793,138.76  - หมวดงานระบบประปา         22,120.00 

 - หมวดงานระบบประปา              22,120.00  - หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ       542,129.00 

 - หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ            481,937.00 รวม     3,727,486.76 

รวม          4,098,569.76 Factor F=1.3013     1,123,091.76 

Factor F=1.3013          1,234,899.07 รวมค่าก่อสร้าง     4,850,578.52 

2 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 : เกณฑ์อ่ืน

 (30 : 70)

จ้างปรับปรุงห้องส านักงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ช้ัน

 2 และองค์การแพทย์

เคร่ืองรักษาด้วยการกระตุ้นให้ชักด้วยไฟฟ้า (ECT)

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 

14.75%

1 

(ต่อ)

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

3
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

รวมค่าก่อสร้าง          5,333,468.83 ครุภัณฑ์จัดหา     1,265,703.00 

ครุภัณฑ์จัดหา          1,388,632.09 รวม     6,116,281.52 

รวม          6,722,100.92 คิดเพียง     6,116,200.00 

คิดเพียง          6,722,100.00 

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์

 - หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม     1,125,485.00 

 - หมวดงานครุภัณฑ์ส่ังท า     1,306,720.00 

 - หมวดงานระบบไฟฟ้า       793,668.76 

 - หมวดงานระบบประปา         22,120.00 

 - หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ       489,737.00 

รวม     3,737,730.76 

Factor F=1.3013     1,126,178.28 

รวมค่าก่อสร้าง     4,863,909.04 

ครุภัณฑ์จัดหา     1,124,385.96 

รวม     5,988,295.00 

คิดเพียง     5,730,000.00 

รวมเป็นเงิน        6,722,100.00     6,722,100.00 รวมเป็นเงิน     5,730,000.00 

1.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

รายการท่ี 1         266,390.00 รายการท่ี 1-2 ค.15/63

รายการท่ี 1 (296,390.00 ลดเหลือ...)       266,390.00 รายการท่ี 2         654,390.00  - เสนอราคาต่ าสุดสูงกว่าวงเงินจัดซ้ือแต่ต่ ากว่าราคากลาง ลว. 3 ธ.ค. 62

รายการท่ี 2 (724,390.00 ลดเหลือ...)       654,390.00 

รายการท่ี 3       701,920.00 2.บริษัท ไทยไนตรัสอ๊อกไซด์ จ ากัด

รายการท่ี 4       428,000.00 รายการท่ี 3         599,200.00 รายการท่ี 3-4 ค.16/63

รายการท่ี 4         374,500.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 2.78% ลว. 18 พ.ย. 62

2.บริษัท ไทยไนตรัสอ๊อกไซด์ จ ากัด

รายการท่ี 3       599,200.00 

รายการท่ี 4       374,500.00 

รวมเป็นเงิน        1,864,800.00     2,330,995.00 รวมเป็นเงิน     1,894,480.00 

ชุดถ่ายทอดสัญญาภาพ      1 ชุด          3,950,000.00      3,104,500.00      3,100,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.29/63

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 21.52% และแถม ลว. 28 พ.ย. 62

รวมเป็นเงิน        3,950,000.00     3,104,500.00 รวมเป็นเงิน     3,100,000.00 

5

3.ท่อบรรจุออกซิเจน ขนาดความจุ 6 ลบ.เมตร

4.ท่อบรรจุออกซิเจน ขนาดความจุ 600 ลิตร

 160 

 100 

 ท่อ

 ท่อ

       311,905.00 

       767,190.00 

1.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ BeaconMedaes)

4 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

           616,320.00 

           385,200.00 

       770,400.00 

       481,500.00 

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย

   ผลิตภัณฑ์ Sony/Kramer

    3,100,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย

1.จอมอนิเตอร์ ขนาด 31.5 น้ิว ผลิตภัณฑ์ ViewSonic รุ่น 

VX3211 จ านวน 3 จอ เป็นเงิน 40,500.00 บาท

2.Sandisk Extreme Pro SDXC Class 10 จ านวน 4 อัน 

เป็นเงิน 3,400.00 บาท

1.ชุดควบคุมระบบจ่ายกลางก๊าสไนตรัสออกไซด์

แบบท่อบรรจุ (Nitrous Oxide Manifold)

2.ชุดควบคุมระบบจ่ายกลางก๊าซออกซิเจนแบบ

ท่อบรรจุ (Oxygen Manifold)

     1  ชุด

     2  ชุด

           249,525.00 

           613,755.00 



4

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

ชุดถ่ายทอดสัญญาภาพ      1 ชุด            700,000.00        740,000.00         695,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.30/63

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.71% ลว. 28 พ.ย. 62

 - เพ่ิมเงินไขการรับประกัน จาก 1 ปี เป็น 2 ปี และแถม

รวมเป็นเงิน          700,000.00       740,000.00 รวมเป็นเงิน       695,000.00 

เก้าอ้ีแถวพักคอย แบบ 3 ท่ีน่ัง  200 ชุด            672,000.00        840,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐริกาเฟอร์นิเจอร์         596,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.27/63

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 11.31% ลว. 2 ธ.ค. 62

2.บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียลโปรดักส์ (1990) จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

4.ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน          672,000.00       840,000.00 รวมเป็นเงิน       596,000.00 

     1 รายการ    11,000,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปันรัก คอนสตรัคช่ัน(2006) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้ารุ่งโยธากาล      9,680,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.13/63

 - หมวดงานตกแต่งภายใน     4,052,700.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 12% ลว. 4 ธ.ค. 62

 - หมวดงานตกแต่งภายใน          4,151,184.16  - หมวดงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     1,535,125.00 

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร          1,564,531.00  - หมวดงานระบบปรับอากาศ     2,222,295.00 

 - หมวดงานระบบปรับอากาศ          2,247,163.00  - หมวดงานระบบดับเพลิง       274,665.00 

 - หมวดงานระบบดับเพลิง            287,965.00  - หมวดงานระบบสุขาภิบาล         15,615.00 

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล              15,750.00 รวม     8,100,400.00 

รวม          8,266,593.16 Factor F=1.2500     2,025,100.00 

Factor F=1.2964          2,450,218.51 รวมค่าก่อสร้าง   10,125,500.00 

รวมค่าก่อสร้าง        10,716,811.67 ครุภัณฑ์ของงานระบบจัดสร้าง       817,480.00 

ครุภัณฑ์ของงานระบบจัดสร้าง            351,527.10 รวม   10,942,980.00 

รวม        11,068,338.77 คิดเพียง   10,942,980.00 

คิดเพียง        11,000,000.00 

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทองเทพวณิชก่อสร้าง

 - หมวดงานตกแต่งภายใน     3,864,734.87 

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     1,732,341.00 

1.อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเป็น IP Connect Spark SDI 

จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 42,500.00 บาท

2.ขาต้ังจอมอนิเตอร์ แบบ 2 จอ รุ่น Power Move-04S 

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,500.00 บาท

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย

   ผลิตภัณฑ์ Newtek รุ่น TriCaster ® Mini Advance

   HD 4 SDI Bundle

      695,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย

1.บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

   ผลิตภัณฑ์ Perfect รุ่น PO-03

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐริกาเฟอร์นิเจอร์

   ผลิตภัณฑ์ ITOKI รุ่น PO-03

      596,000.00 

      678,414.24 

จ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในภาควิชารังสีวิทยา ช้ัน 

12 อาคารศรีเวชวัฒน์

7 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

6

8 e-bidding 

เกณฑ์ราคา
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

 - หมวดงานระบบปรับอากาศ     2,247,163.00 

 - หมวดงานระบบดับเพลิง       287,965.00 

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล         15,750.00 

รวม     8,147,953.87 

Factor F=1.2964     2,415,053.52 

รวมค่าก่อสร้าง   10,563,007.39 

ครุภัณฑ์ของงานระบบจัดสร้าง       834,364.60 

รวม   11,397,371.99 

คิดเพียง   11,397,300.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซ่ิง ควอลิต้ี

 - หมวดงานตกแต่งภายใน     4,777,821.52 

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     1,732,341.00 

 - หมวดงานระบบปรับอากาศ     2,787,959.00 

 - หมวดงานระบบดับเพลิง       461,940.00 

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล         32,620.00 

รวม     9,792,681.52 

Factor F=1.2964     2,902,550.80 

รวมค่าก่อสร้าง   12,695,232.32 

ครุภัณฑ์ของงานระบบจัดสร้าง     1,161,485.00 

รวม   13,856,717.32 

คิดเพียง   12,400,000.00 

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้ารุ่งโยธากาล

 - หมวดงานตกแต่งภายใน     3,628,909.03 

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     1,347,199.00 

 - หมวดงานระบบปรับอากาศ     1,949,205.00 

 - หมวดงานระบบดับเพลิง       265,040.00 

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล         15,750.00 

รวม     7,206,103.03 

Factor F=1.2964     2,135,888.93 

รวมค่าก่อสร้าง     9,341,991.96 

ครุภัณฑ์ของงานระบบจัดสร้าง       340,869.90 

รวม     9,682,861.86 

คิดเพียง     9,680,000.00 

รวมเป็นเงิน      11,000,000.00   11,000,000.00 รวมเป็นเงิน     9,680,000.00 
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ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

     1  เคร่ือง          1,760,000.00        260,000.00 1.บริษัท เดนท์สพลายซิโรน่า (ประเทศไทย) จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา ยกเลิก

รวมเป็นเงิน        1,760,000.00 

เคร่ืองเอกซเรย์ฟันท้ังปากและกะโหลกศีรษะ

ระบบดิจิตอล (OPG)

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 : เกณฑ์อ่ืน

 (40 : 60)
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