สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2548
หนวยงาน จัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลําดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดประมาณ
260,000 BTU 3 เครื่อง

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้อื /จาง
(ราคากลาง)
1,200,000
สอบราคา

11,134,022.65

รานเค. เค.ฯ = 1,123,500 บาท
บ.สินสวางฯ = 1,127,245 บาท
หางฯคลีนิคแอรฯ = 1,139,550 บาท
บ.เอสที หาดใหญฯ = 1,140,000 บาท
บ.โกลบอลไลนฯ = 1,247,500 บาท
ประกวดราคา หจก.พรชัยฯ = 10,816,388.18 บาท
บ.เอี่ยมเฟอรนิชิ่ง = 10,765,596 บาท
สอบราคา หจก.นนทมาศ ทรัพยโยธา
หจก.ธนพร ทรัพย โยธา
หจก.เซาทเทอรนไพพ กรุป
สอบราคา หจก.ซี เอ็นฯ = 626,677.40 บาท
ราน นานา เฟอรนิเจอร = 564,000 บาท
หจก.พรชัยฯ = 540,000 บาท

2

ปรับปรุงตกแตง OPD เฟส 5

3

ติดตั้งระบบหัวจายน้ําดับเพลิงรอบอาคาร
โรงพยาบาล (ระบบเตือนภัยสวนที่ 2)

1,167,388

4

ปรับปรุงสํานักงานมูลนิธิโรงพยาบาล

512,220

5

ปรับปรุงซิงคน้ําไมเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 1 รายการ

6

จางตัด-แตงตนไมภายในคณะแพทยศาสตร
234,776
สอบราคา
ระยะเวลา 9 เดือน จํานวน 1 รายการ
(26,086.22 /เดือน)

664,231.28

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สอบราคา

หจก.บัวขาวการชาง = 658,000 บาท

นายยาลานูดีน หลีโกะ = 240,000 บาท
(26,666.66 บาท/เดือน)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
รานเค เค เอ็นจิเนียริ่ง
1,123,500 บาท

บ.เอี่ยมเฟอรนิชิ่ง จํากัด
10,765,596 บาท
ยกเลิกสอบราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะและ
เงื่อนไข ราคาต่ําสุดไมเกิน
วงเงินขอจัดซื้อ
ราคาต่ําสุด และไมเกิน
ราคากลาง
-

หจก.พรชัยฯ
540,000 บาท

ราคาต่ําสุด เกินราคากลาง
5.42% ยอมรับได

หจก.บัวขาวการชาง
640,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตาม
รายละเอียดในประกาศ
สอบราคา ไมเกินราคากลาง

นายยาลานูดีน หลีโกะ
237,000 บาท
(26,333.33 บาท/เดือน)

เสนอราคาถูกตองตรงตาม
เงื่อนไขรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคา เกินกวา
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ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

7

รักษาความสะอาดบริเวณทั่วไป ภายนอก
อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน
จํานวน 1 รายการ

8

เครื่องชวยการทํางานของหัวใจ ชนิดใช
บอลลูนในหลอดเลือด 1 เครื่อง
LCD Projector จํานวน 3 เครื่อง

9

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้อื /จาง
(ราคากลาง)
328,181.32
สอบราคา
(36,464.59 /เดือน)

2,500,000
360,000

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1) นายชัยยุทธ รุยปริง = 358,000 บาท
(39,777.78 บาท/เดือน)
2) น.ส.วรรณี บุญเหมาะ = 390,000 บาท
(43,333.33 บาท/เดือน)
3) นางกันยา สอนแกว = 649,571 บาท
(72,174.56 บาท/เดือน)
ประกวดราคา บ.ชีรโร เมดิคอล จก. = 1,890,000 บาท
บ.ไพรม เมดิคอล จก. = 1,819,000 บาท
สอบราคา บ.วิชชุสินฯ = 285,000 บาท
หางฯจีโอเชาท = 329,940 บาท
หางฯมอรเกท เซ็นเตอร = 347,000 บาท
บ.เคเอสเอ วิชชั่น จก. = 348,606 บาท
บ.สยามนครินทร จก. = 406,800.09 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

นายชัยยุทธ รุยปริง
340,000 บาท
(37,777.77 บาท/เดือน)

บ.ไพรม เมดิคอล จก.
1,819,000 บาท
บ.วิชชุสินฯ
285,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคากลาง 0.95% ยอมรับได
เสนอราคาถูกตองตรงตาม
เงื่อนไขในประกาศสอบราคา
ราคาเกินราคากลาง 3.60%
ยอมรับได

ตรงสเปค ราคาต่ําสุด
ไมเกินราคากลาง
ตรงสเปค, เงื่อนไข
และราคาต่ําสุด
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