
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธี

จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1.กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม สีขาว ขนาด A4            755,000.00 1.บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด มาร์เก็ตต้ิง  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

  @75.50 รายการท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Idea Max) (@78.00)          780,000.00 รายการท่ี 1         754,000.00 รายการท่ี 1 วร.9/63

 (Delight) รายการท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Idea green) (@93.85)          844,650.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.13% ลว. 9 ต.ค. 62

2.บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด

2.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม สีขาว ขนาด A4            850,500.00 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้วงฮวด มาร์เก็ตต้ิง รายการท่ี 2         844,650.00 รายการท่ี 2 วร.10/63

  @94.50 รายการท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Delight) (@75.40)          754,000.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 0.69% ลว. 10 ต.ค. 62

 (Idea green) รายการท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Idea green) (@94.50)          850,500.00

3.บริษัท กาฬสินธ์ุ เปเปอร์ จ ากัด

รายการท่ี 1 (ผลิตภัณฑ์ Eagle 70GSM) (@100.00)        1,000,000.00

รายการท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ Quality แดง) (@110.00)          990,000.00

รวมเป็นเงิน        1,605,500.00      1,605,500.00 รวมเป็นเงิน     1,598,650.00

         5  รายการ        23,940,300.00     23,940,300.00      23,939,700.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     23,939,700.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.8/63

 (Roche)  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ ลว. 10 ต.ค. 62

รวมเป็นเงิน      23,940,300.00    23,940,300.00 รวมเป็นเงิน    23,939,700.00

1. ถุงพลาสติกมีหูห้ิวใส ขนาด 9 น้ิว x 18 น้ิว    2,800  กิโลกรัม            201,600.00         201,600.00 1.บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด วร.42/63

  @72.00 รายการท่ี 1   (@74.90 ลดเหลือ @70.00)          196,000.00 รายการท่ี 1         196,000.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดซ้ือ 2.78% ลว. 30 ต.ค. 62

รายการท่ี 2   (@74.90 ลดเหลือ @70.00)          472,500.00 รายการท่ี 2         472,500.00

2. ถุงพลาสติกมีหูห้ิวใส ขนาด 12 น้ิว x 20 น้ิว    6,750  กิโลกรัม            486,000.00         486,000.00

  @72.00 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรวาลมาร์เก็ตต้ิง  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน          687,600.00        687,600.00 รวมเป็นเงิน        668,500.00

ชุดน้ ายาตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคด้วยวิธี Nucleic Acid 

Amplification Testing (NAT) แบบ individual testing และชุดน้ ายา

ส าหรับตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือทางการให้โลหิตด้วยวิธี Serology 

(หลักการ Electrochemiluminescense Assay - ECL หรือ 

Chemiluminescence Assay - CMIA)

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

2

 - ยินดีแถมรายการ น้ ายาตรวจ HIV 

antigen/antibody จ านวน 300 test ,  

น้ ายาตรวจ HBs Ag จ านวน 600 test  , 

น้ ายาตรวจ Anti HCV 600 test

e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

3

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ Roche)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    11  พฤศจิกายน  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

1 e-bidding

 เกณฑ์

ราคา

 รีม  10,000

   9,000  รีม

        755,000.00

        850,500.00



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

     1 รายการ     18,475,536.00 1.บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด     18,300,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.2/63

 - ห้องแยกผู้ป่วย MICU 2 ห้อง     2,394,316.79  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 0.95% ลว. 8 ต.ค. 62

 - ห้องแยกผู้ป่วย MICU 2 ห้อง          2,474,879.00  - ห้องแยกผู้ป่วย SRCU 4 ห้อง     4,402,598.00 

 - ห้องแยกผู้ป่วย SRCU 4 ห้อง          4,540,500.80  - ห้องแยกผู้ป่วย PICU 2 ห้อง     1,935,247.00 

 - ห้องแยกผู้ป่วย PICU 2 ห้อง          1,990,247.00  - ห้องแยกผู้ป่วย NICU 2 ห้อง     2,100,463.00 

 - ห้องแยกผู้ป่วย NICU 2 ห้อง          2,155,463.00 รวม   10,832,624.79 

รวม        11,161,089.80 Factor F=1.2862     3,100,297.21 

Factor F=1.2862          3,194,304.20 รวมค่าก่อสร้าง   13,932,922.00 

รวมค่าก่อสร้าง        14,355,394.00 ครุภัณฑ์จัดหารวม 10 ห้อง     4,542,578.00 

ครุภัณฑ์จัดหารวม 10 ห้อง          4,120,142.00 รวม   18,475,500.00 

รวม        18,475,536.00  ลดเหลือ

  18,300,000.00 

รวมเป็นเงิน      18,475,536.00    18,475,536.00 รวมเป็นเงิน   18,300,000.00 

เคร่ืองตัดช้ินเน้ือแช่แข็ง (Cryostat)      1  เคร่ือง            800,000.00         800,000.00         774,600.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.4/63

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 3.17% ลว. 24 ต.ค. 62

 - มีคะแนนคุณภาพรวมสูงสุด = 98.00 คะแนน

3.บริษัท จรัญแอสโซซิเอทส์ จ ากัด  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน          800,000.00        800,000.00 รวมเป็นเงิน       774,600.00 

     1 รายการ     13,849,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปันรัก คอนสตรัคช่ัน(2006)     12,900,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.8/63

1. งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน     5,729,731.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 6.85% ลว. 25 ต.ค. 62

1. งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน          5,644,840.45 2. งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     2,619,367.00 

2. งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร          2,624,452.69 3. งานระบบปรับอากาศ     1,375,743.00 

3. งานระบบปรับอากาศ          1,377,599.72 4. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง       321,743.00 

4. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง            326,205.40 5. งานโครงสร้างหลังคาทางเช่ือม       770,290.00 

5. งานโครงสร้างหลังคาทางเช่ือม            770,290.00 รวม   10,817,000.00 

รวม        10,743,388.26 Factor F=1.2000     2,163,400.00 

Factor F=1.2891          3,105,913.55 รวมค่าก่อสร้าง   12,980,400.00 

รวมค่าก่อสร้าง        13,849,301.81 ลดเหลือ   12,900,000.00 

คิดเพียง        13,849,000.00 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันท่ี    11  พฤศจิกายน  2562

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

 - ยินดีขยายเวลารับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างจาก

เดิม 2 ปี เป็น 5 ปี

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

 : เกณฑ์อ่ืน

 (30 : 70)

2

จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาการเด็ก (Child Development

 Center) ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระบารมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปันรัก คอน

สตรัคช่ัน(2006)

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

1 บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวช่ัน 

จ ากัด

จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ

หอผู้ป่วย MICU , SRCU , PICU , NICU

3 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

      779,000.00 

      774,600.00 

บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ Thermo ประเทศอังกฤษ)

2.บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

   (ผลิตภัณฑ์ Leica ประเทศเยอรมันนี)



2

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทองเทพวณิชก่อสร้าง

1. งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน     5,144,163.95 

2. งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     2,626,452.69 

3. งานระบบปรับอากาศ     1,377,599.72 

4. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง       343,839.96 

5. งานโครงสร้างหลังคาทางเช่ือม       692,290.00 

รวม   10,184,346.32 

Factor F=1.2944     2,998,253.68 

รวมค่าก่อสร้าง   13,182,600.00 

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รพี ก่อสร้าง  ไม่ผ่านการพิจารณา

รวมเป็นเงิน      13,849,000.00    13,849,000.00 รวมเป็นเงิน   12,900,000.00 

เคร่ืองอัดอากาศ (Air Compressor)      1  เคร่ือง          1,540,800.00       1,540,800.00 1.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม เซอร์วิส จ ากัด (Hitachi)     1,526,890.00      1,526,890.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ค.5/63

 - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 0.90% ลว. 29 ต.ค. 62

รวมเป็นเงิน        1,540,800.00     1,540,800.00 รวมเป็นเงิน     1,526,890.00 

     1 รายการ     12,457,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุไท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุไท     11,629,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด จ.10/63

1. งานเตรียมการ       130,000.00  - เสนอราคาต่ าสุดต่ ากว่าวงเงินจัดจ้างและราคากลาง 6.65% ลว. 31 ต.ค. 62

1. งานเตรียมการ            130,000.00 2. งานโครงสร้าง     2,425,115.59 

2. งานโครงสร้าง          2,552,915.41 3. งานสถาปัตยกรรม     5,364,084.74 

3. งานสถาปัตยกรรม          5,902,714.64 4. งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร       899,609.55 

4. งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร            899,609.55 5. งานระบบประปา-สุขาภิบาล       135,859.60 

5. งานระบบประปา-สุขาภิบาล            135,859.60 รวม     8,981,699.48 

รวม          9,621,099.20 Factor F=1.2948     2,163,400.00 

Factor F=1.2948          2,836,300.04 รวมค่าก่อสร้าง   11,629,456.64 

รวมค่าก่อสร้าง        12,457,399.24 ลดเหลือ   11,629,000.00 

คิดเพียง        12,457,000.00 

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซ่ิง คลวลิต้ี

1. งานเตรียมการ       130,000.00 

2. งานโครงสร้าง     2,663,664.13 

3. งานสถาปัตยกรรม     6,639,109.97 

4. งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร     1,098,836.28 

5. งานระบบประปา-สุขาภิบาล       178,810.44 

รวม   10,707,420.82 

บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม 

เซอร์วิส จ ากัด

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

4

จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสนาม

แบดมินตัน

3
(ต่อ)

5 e-bidding 

เกณฑ์ราคา



3

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/จ้าง

Factor F=1.2948     3,260,432.05 

รวมค่าก่อสร้าง   13,967,852.87 

ลดเหลือ   12,200,000.00 

รวมเป็นเงิน      12,457,000.00    12,457,000.00 รวมเป็นเงิน   11,629,000.00 

5
(ต่อ)
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