
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ วิธจีัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

 หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 112,000  test                6,375,600.00    6,375,600.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด    6,375,600.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาเท่ากับวงเงินจดัซ้ือ วร.253/61

 Abbott/USA.  - แถมเคร่ืองปัน่หลอดเลือดชนิดต้ังโต๊ะจ านวน 1 เคร่ือง มูลค่า 135,000 บาท ลว. 7 ก.ย. 61

    1,000  set                  535,000.00    1,290,000.00 บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด    1,290,000.00  - คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ ากวา่วงเงินจดัซ้ือ 2% วร.256/61

 - แถม Heamatye จ านวน 100 ชิ้น มูลค่า 1,070 บาท ลว. 7 ก.ย. 61

น้ ายาส าหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางการให้โลหิตของผู้บริจาคโลหิตโดยใช้

หลักการ Electrochemiluminescense Assay (ECL) หรือ Chemiluminescence

 Assay (CMIA) จ านวน 4 รายการ

 Fresenius Kabi /เยอรมัน

บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด (Fresenius Kabi /เยอรมัน)

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 

(Abbott/USA.)

1 e-bidding 

เกณฑ์ราคา

2 ชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเกล็ดเลือดแบบ Blood Bank Site e-bidding 

เกณฑ์ราคา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ วิธจีัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

 หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 36 เดือน หจก.ซี-แอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี หจก.ซี-แอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ช.14/61

1.เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชนิดจอคู่  49  เคร่ือง           1,975,680.00 รายการที่ 1 (Dell รุ่น Optiplex 7450 All in one)   1,746,360.00 รายการที่ 1   1,728,720.00 รายการที่ 1 เสนอราคาคร้ังสุดท้ายต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจดัเช่า 12.50% ลว. 27 ก.ย. 61

2.เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชนิดจอเด่ียว  22  เคร่ือง             792,000.00  ลดเหลือ รายการที่ 2      696,960.00 รายการที่ 2 เสนอราคาคร้ังสุดท้ายต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจดัเช่า 12.00%

3.เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชนิดทั่วไป    9  เคร่ือง             251,100.00   1,728,720.00 รายการที่ 3      236,520.00

รายการที่ 2 (Dell รุ่น Optiplex 7450 All in one)      704,880.00

 ลดเหลือ

     696,960.00

รายการที่ 3 (Dell รุ่น Optiplex 3060SFF)      236,520.00

รวมเป็นเงิน           3,018,780.00 รวมเป็นเงิน   2,662,200.00

2 จา้งก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในชั้น 10 อาคารศรีเวชวฒัน์    1  รายการ 1.บริษัท บอรอกัตเอ็นจเินียร่ิง จ ากัด บริษัท บอรอกัตเอ็นจเินียร่ิง จ ากัด   3,163,000.00 จ.48/61

 - งานสถาปัตยกรรม             159,050.00  - งานสถาปัตยกรรม      159,050.00 ลว. 28 ก.ย. 61

 - งานครุภัณฑ์ส่ังท า           1,504,054.00  - งานครุภัณฑ์ส่ังท า   1,504,054.00

รวม           1,663,104.00 รวม   1,663,104.00

          Factor F.   1.3039             505,417.31           Factor F.   1.0196       32,596.84

รวมค่าก่อสร้าง           2,168,521.31 รวมค่าก่อสร้าง   1,695,700.84

งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ           1,467,612.00 งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ   1,467,612.00

รวม           3,636,133.31 รวม   3,163,312.84

คิดเพียง           3,756,300.00 คิดเพียง   3,163,000.00

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ณัชชา กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น

 - งานสถาปัตยกรรม      159,050.00

 - งานครุภัณฑ์ส่ังท า   1,504,054.00

รวม   1,663,104.00

          Factor F.   1.3039      505,417.31

รวมค่าก่อสร้าง   2,168,521.31

งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ   1,463,332.00

รวม   3,631,853.31

คิดเพียง   3,630,000.00

3.บริษัท ศรีลักษมีโชค จ ากัด

 - งานสถาปัตยกรรม      159,050.00

 - งานครุภัณฑ์ส่ังท า   1,504,054.00

รวม   1,663,104.00

          Factor F.   1.1199      199,406.17

รวมค่าก่อสร้าง   1,862,510.17

งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ   1,467,612.00

รวม   3,330,122.17

คิดเพียง   3,330,000.00

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

รายการที่ 3 เสนอราคาคร้ังสุดท้ายต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจดัเช่า 5.81%  

และแถม Mouse USB 10 ตัว

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจดัจา้งและ

ราคากลาง 12.86%

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

หน่วยจัดหาครภุณัฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



2

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ วิธจีัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

 หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

4.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พรชัย เฟอร์นิช

 - งานสถาปัตยกรรม      161,120.00

 - งานครุภัณฑ์ส่ังท า   1,616,190.00

รวม   1,777,310.00

          Factor F.   1.3039      540,124.51

รวมค่าก่อสร้าง   2,317,434.51

งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ   1,332,911.84

รวม   3,650,346.35

คิดเพียง   3,450,000.00

5.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รพี ก่อสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม      159,050.00

 - งานครุภัณฑ์ส่ังท า   1,504,054.00

รวม   1,663,104.00

          Factor F.   1.1350      224,519.04

รวมค่าก่อสร้าง   1,887,623.04

งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ   1,467,612.00

รวม   1,887,623.04

คิดเพียง   3,350,000.00

6.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดับบลิว แอนด์ เอฟ เฟอร์นิเจอร์

 - งานสถาปัตยกรรม      147,450.00

 - งานครุภัณฑ์ส่ังท า   1,426,000.00

รวม   1,573,450.00

          Factor F.   1.3039      478,171.46

รวมค่าก่อสร้าง   2,051,621.46

งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ   1,467,612.00

รวม   3,519,233.46

คิดเพียง   3,500,000.00

7.บริษัท นครหาดใหญ่การไฟฟ้า จ ากัด

 - งานสถาปัตยกรรม      159,050.00

 - งานครุภัณฑ์ส่ังท า   1,504,054.00

รวม   1,663,104.00

          Factor F.   1.200      332,620.80

รวมค่าก่อสร้าง   1,995,724.80

งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ   1,467,612.00

รวม   3,463,336.80

คิดเพียง   3,460,000.00



3

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ วิธจีัดซ้ือ/

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

 หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 จ านวน ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

8.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ท๊อป เอเชี่ยน เอ็นจเินีย

 - งานสถาปัตยกรรม      194,480.00

 - งานครุภัณฑ์ส่ังท า   1,504,042.00

รวม   1,698,522.00

          Factor F.   1.1800      305,733.96

รวมค่าก่อสร้าง   2,004,255.96

งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ   1,467,612.00

รวม   3,471,867.96

คิดเพียง   3,471,000.00

3 จา้งเหมาท าความสะอาดหอพักนักศึกษาแพทยบ์ินหลา 4 ระยะเวลา 12 เดือน    1  รายการ             774,492.00 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จ ีอินเตอร์การ์ด จ ากัด      700,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จ ีอินเตอร์การ์ด จ ากัด      700,000.00 จ.1/62

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บ.ีเอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด   1,034,449.98 ลว. 1 ต.ค. 61

3.บริษัท พีเอซี.อินเตอร์แคร่ิง จ ากัด      855,600.00

4.บริษ ท 108 เคมีภัณฑ์และบริการ จ ากัด      773,147.76

4 เคร่ืองช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตรพร้อมชนิดความถี่สูง    2  เคร่ือง           2,800,000.00 1.บริษัท โซล เมดิคอล จ ากัด

2. บริษัท ซายน์ เอ็นจเินียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เสนอราคาต่ าสุดต่ ากวา่วงเงินจดัจา้งและ

ราคากลาง 9.61%

ยกเลิก e-bidding เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา และขออนุมัติจดัซ้ือ

โดยวธิคัีดเลือก

e-bidding 

เกณฑ์ราคา

e-bidding 

เกณฑ์ราคา
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