สรปผลการดํ
ุ
าเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2551

หนวยงาน
จัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลาดั
ํ บ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1 ตเย็
ู น ขนาดความจุไมนอยกวา 13 คิด
จํานวน 28 ตู

2

ปรับปรุงระบบ TV, Fire Alarm และ
ทอคอมพิวเตอร อาคาร ฉบ.11
จํานวน 1 รายการ

วงเงนงบประมาณ
ิ
(ราคากลาง)
448,000.00

1,807,272.00

วิธซืี ้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ื
ผูไดรับการคัดเลอกและราคา

สอบราคา

1) บริษัท สินสวาง
 เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด
= 411,600 บาท (@ 14,700 บาท)
ลดเหลือ 411,000 บาท (@ 14,678.57 บาท)
2) บริษัท สงวนพาณิชย เอวี จํากัด
= 425,600 บาท (@ 14,700 บาท)
3) บริษัท วชชุ
ิ สิน มารเก็ตติ้ง จํากัด
= 420,000 บาท (@ 15,000 บาท)
4) หจก.ยู เอ็น แอล อีเล็คทริค
= 529,760 บาท (@ 18,920 บาท)
5) หจก.ส.โพธิ์ชัย
= 513,800 บาท (@ 18,350 บาท)
6) หจก.แสงเอกซัพพลายส
= 443,800 บาท (@ 15,850 บาท)
1) บริษัท โปรฟเซี
 ่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 1,740,069.31 บาท
2) หจก.ศูนยรวมไฟฟา
= 1,695,044.78 บาท
ลดเหลือ 1,690,000 บาท

บ.สินสวางฯ

= 411,000 บาท
(@ 14,678.57 บาท)

สอบราคา

ยกเลกสอบราคา
ิ

เหตุผลที่คัดเลอก
ื
โดยสรปุ
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน
ขอจัดซื้อ

เนื่องจากคุณสมบัติของผูเสนอราคา
ไมตรงตามเงื่อนใขในเอกสารสอบราคา

หนา 1/6

ลาดั
ํ บ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
3 ปรับปรุงระบบทอประปา ชนั้ 9, 10, 11
อาคาร 13 ชนั้
จํานวน 1 รายการ

วงเงนงบประมาณ
ิ
(ราคากลาง)
519,608.00

วิธซืี ้อจาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สอบราคา

1) หจก.คีตภัทร คอนสตรัคชนั่
= 493,470.20 บาท
ลดเหลือ 486,584 บาท
2) บริษัท โปรฟเซี
 ่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 560,003.76 บาท
3) บริษัท โปรเฟส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 542,436.50 บาท
1) บริษัท เอส เอส มารเก็ตติ้งฯ
= 210,000 บาท
2) บริษัท บริลเลี่ยน โปรเกรสชั่น จํากัด
= 230,000 บาท
ั
1) หจก.พรชยเฟอร
นิช
= 985,261.35 บาท
2) บริษัท โปรฟเซี
 ่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 912,600.86 บาท
3) หจก.ฐาปนา เฮาสซิ่ง ควอลิตี้
= 892,441.74 บาท
ลดเหลือ 892,000 บาท
1) หจก.ฐาปนา เฮาสซิ่ง ควอลิตี้
= 3,895,944.97 บาท

4

ปรับปรุงพื้นระเบียง โดยรอบหอผูปวย
ชนั้ 9, 10, 11
จํานวน 3 หอผปู วย

213,593.00

สอบราคา

5

ิ ตเวช,
ปรับปรุงหองน้ําหอผปู วยภาควชาจิ
หองน้ําเจาหนาที่ และหองน้ําผูปวย
จํานวน 1 รายการ

892,718.00

สอบราคา

6

จางกอสรางอาคารคลุมถนนและทาเชื่อม
กบอาคารแพทยศาสตร
ั
ศึกษา
จํานวน 1 รายการ

3,998,147.00

สอบราคา

ผูไดรับการคัดเลอกและราคา
ื
หจก.คีตภทรฯ
ั
= 486,584 บาท

เหตุผลที่คัดเลอก
ื
โดยสรปุ
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินราคากลาง

บ.เอส เอส มารเก็ตติ้งฯ
= 210,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินราคากลาง

ิ่
หจก.ฐาปนา เฮาสซงฯ
= 892,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินราคากลาง

หจก.ฐาปนา เฮาสซิ่งฯ
= 3,895,944.97 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินราคากลาง

หนา 2/6

สรปผลการดํ
ุ
าเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2551

หนวยงาน
จัดหาวัสดุ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลาดั
ํ บ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
ุ
กเย็นแบบใส ขนาด 27”x 36” (PE)
1 ถงพลาสติ
จํานวน 1,950 กก.

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

ราคาครั้งสุดทาย
165,750.00
(@ 85)

วิธซืี ้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ั
ื
ผูไดรบการคั
ดเลอกและราคา

สอบราคา

1) หางหุนสวนจํากัด จักรวาลมารเก็ตติ้ง
= @ 135.0019 บาท
2) หางหุนสวนจํากัด รุงทรัพยมารเก็ตติ้ง
= @ 86 บาท
1) บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จํากัด
= @ 42.80 บาท
2) หางหุนสวนจํากัด จักรวาลมารเก็ตติ้ง
= @ 54.998 บาท
3) หางหุนสวนจํากัด รุงทรัพยมารเก็ตติ้ง
= @ 38.40 บาท
1) บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จํากัด
= @ 42.80 บาท
2) หางหุนสวนจํากัด จักรวาลมารเก็ตติ้ง
= @ 54.998 บาท
3) หางหุนสวนจํากัด รุงทรัพยมารเก็ตติ้ง
= @ 38.40 บาท
1) บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จํากัด
= @ 53.50 บาท
2) หางหุนสวนจํากัด จักรวาลมารเก็ตติ้ง
= @ 65.0025 บาท
3) หางหุนสวนจํากัด รุงทรัพยมารเก็ตติ้ง
= @ 68.9936 บาท ลดเหลือ @ 51.36 บาท

 ั  เก็ตติ้ง
หจก.รุงทรพยมาร
= 167,700 บาท
(@ 86)

ถงพลาสติ
กสีดํา ขนาด 26”x 26”
ุ
จํานวน 10,400 กก.

327,600.00
( @ 31.50)

สอบราคา

ถงพลาสติ
ุ
กสีดํา ขนาด 27”x 36”
จํานวน 7,800 กก.

245,700.00
(@ 31.50)

สอบราคา

ถงพลาสติ
ุ
กใสขยะติดเชื้อ Chemo สีแดง
ขนาด 26”x 26”
จํานวน 1,950 กก.

82,875.00
(@ 42.50)

สอบราคา

หจก.รุงทรพยมาร
 ั  เก็ตติ้ง
= 399,360 บาท
( @ 38.40)

เหตผลที
ุ ่คดเลอก
ั ื
โดยสรปุ
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด แตสู งกวาวงเงินขอ
จัดซื้อไมเกิน 10% ยอมรับได
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด แตสู งกวาวงเงินขอ
จัดซื้อไมเกิน 10% ยอมรับได

หจก.รุงทรพยมาร
 ั  เก็ตติ้ง
= 209,520 บาท
( @ 38.40)

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด แตสู งกวาวงเงินขอ
จัดซื้อ 21.90% ยอมรับได เนื่องจาก
วตถุ
ั ดิบราคาสูงขึ้น

 ั  เก็ตติ้ง
หจก.รุงทรพยมาร
= 100,152 บาท
(@ 51.36)

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด แตสู งกวาวงเงินขอ
จัดซื้อ 20.85% ยอมรับได เนื่องจาก
วตถุ
ั ดิบราคาสูงขึ้น
หนา 3/6

ลาดั
ํ บ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
2 ผงซักฟอก
จํานวน 2,600 กก.

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

ราคาครั้งสุดทาย
65,000.00
(@ 25)

กระดาษชําระแบบมวน
จํานวน 31,200 มวน

106,080.00
(@ 3.40)

กระดาษชําระมวนใหญ
จํานวน 14,880 มวน

892,800.00
(@ 60)

กระดาษชําระชนิดแผน (เชดมื
็ อ)
จํานวน 53,568 หอ

2,142,720.00
(@ 40)

4

กรวยน้ําดื่มชนิดกระดาษเคลือบ
ขนาด 4 ออนซ
จํานวน 3,900 ถงุ

144,300.00
(@ 37)

5

ชดเก็
ุ บเสมหะผูปวย
5.1 เด็ก
จํานวน 1,200 ชดุ
5.2 ผใหญ
จํานวน 5,400 ชดุ
ู
รวมทั้งสิ้น

3

45,000.00
202,500.00
247,500.00

วิธซืี ้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลอกและราคา
ื

1) หางหุนสวนจํากัด รุงทรัพยมารเก็ตติ้ง
= @ 27.0924 บาท

หจก.รุงทรพยมาร
 ั  เก็ตติ้ง
= 70,440.27 บาท
(@ 27.0924)

1) หางหุนสวนจํากัด จักรวาลมารเก็ตติ้ง
= @ 28 บาท
2) หางหุนสวนจํากัด รุงทรัพยมารเก็ตติ้ง
= @ 3.87 บาท ลดเหลือ 3.6915 บาท
ประกวดราคา 1) หจก.วงศภินวฒน
ั
ดวยวธีิ การทาง = 895,329.60 บาท (@ 60.17 บาท)
อิเล็กทรอนิกส

หจก.รุงทรพยมาร
 ั  เก็ตติ้ง
= 115,174.80 บาท
(@ 3.6915)

สอบราคา

สอบราคา

ประกวดราคา 1) หจก.วงศภินวฒน
ั
ดวยวธีิ การทาง = 2,014,692.48 บาท (@ 37.61 บาท)
อิเล็กทรอนิกส
สอบราคา 1) รานคูฟาพาณิชย
= @ 34 บาท
2) หางหุนสวนจํากัด รุงทรัพย มารเก็ตติ้ง
= @ 30.3032 บาท
3) บริษัท สยามนครินทร จํากัด
= @ 37.0006 บาท
สอบราคา 1) บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จํากัด
= @ 37.50 บาท (ทั้ง 2 รายการ)

หจก.วงศภินวฒน
ั
= 895,329.60 บาท
(@ 60.17 บาท)
(แถมสินคา 744 มวน)
หจก.วงศภินวฒน
ั
= 2,014,692.48 บาท
(@ 37.61)
หจก.รุงทรัพยมารเก็ตติ้ง
= 118,178.58 บาท
(@ 30.3032)

บ.เอนโดเมดฯ
็
= 45,000 บาท
= 202,506 บาท
= 247,500 บาท

เหตผลที
ุ ่คดเลอก
ั ื
โดยสรปุ
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาสูงกวาวงเงินขอจัดซื้อ
ไมเกิน 10% ยอมรับได
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด แตสู งกวาวงเงินขอ
จัดซื้อไมเกิน 10% ยอมรับได
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศประกวดราคา

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศประกวดราคา
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และต่ํากวาวงเงินขอ
จัดซื้อ

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาเทากับวงเงินขอจัดซื้อ

หนา 4/6

ลาดั
ํ บ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
6 Tracheal Tube โลหะ Short Length
- NO.4 จํานวน 48 ชดุ
- NO.5 จํานวน 60 ชดุ
- NO.6 จํานวน 96 ชดุ
- NO.7 จํานวน 144 ชดุ
- NO.8 จํานวน 48 ชดุ

7

เข็ม Scalp Vein
- No.20 จํานวน
- No.22 จํานวน
- No.23 จํานวน
- No.24 จํานวน
- No.25 จํานวน
- No.27 จํานวน

3,000 อัน
1,800 อัน
2,400 อัน
3,600 อัน
19,200 อัน
2,000 อัน

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

ราคาครั้งสุดทาย
661,320.00
(@ 1,670)

วิธซืี ้อ/จาง
สอบราคา

155,200.00
(@ 4.85)

สอบราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1) บริษัท เอ อาร เมดิคอล จํากัด
= @ 642 บาท (ทุกรายการ)
2) บริษัท เมดิแคร (ประเทศไทย) จํากัด
= @ 1,670 บาท (ทุกรายการ)
3) หางหุนสวนสามัญนตบุ
ิ ิ คคล จินดาโอสถ
= @ 650 บาท (ทุกรายการ)
4) บริษัท ยู.พ.เมดิ
ี คอล ซอลเตอร จํากัด
= @ 1,400 บาท (ทุกรายการ)
1) บริษัท นําสินเทรดดิ้ง จํากัด
= @ 4.85 บาท (ทุกรายการ)

8

เฝอกปูนชนิดแหงเร็ว
- ขนาด 3” จํานวน 3,024 มวน
- ขนาด 4” จํานวน 4,608 มวน
- ขนาด 6” จํานวน 4,608 มวน

178,404.48
(@ 12.84)
(@ 14.24)
(@ 16.05)

สอบราคา

1) บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด
= @ 16.05 บาท
= @ 21.4 บาท
= @ 29.96 บาท

9

ู
Oxygen Mask With Bag สําหรับผใหญ
จํานวน 1,920 ชดุ

124,800.00
(@ 65)

สอบราคา

ี คอล ซอลเตอร จํากัด
1) บริษัท ยู.พ.เมดิ
= @ 65 บาท

ื
ผูไดรับการคัดเลอกและราคา
บ.เมดแคร
ิ ฯ
= 661,320 บาท
(@ 1,670)

เหตผลที
ุ ่คดเลอก
ั ื
โดยสรปุ
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และเทากับวงเงิน
ขอจัดซื้อ

บริษัท นําสนเทรดด
ิ
ิ้ง จํากัด เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
= 155,200 บาท
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
(@ 4.85)
เสนอราคาเทากับวงเงินขอจัดซื้อ

 จํากัด เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
บริษัท ซิลลิค ฟารมา
= 285,202.08 บาท
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
ิ า 10%)
(แถมสนค
เสนอราคาสูงกวาวงเงินขอจัดซื้อ
ยอมรับได เนื่องจากวัตถุดิบราคาสูงขึ้น
ิ
บ.ยู.พี.เมดคอลฯ
= 124,800 บาท
(@ 65)

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาเทากับวงเงินขอจัดซื้อ
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ลาดั
ํ บ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
10 ที่ปดปาก-จมูก (Mask) ชนิดกระดาษปลอดเชื้อ
10.1 แบบผูก
จํานวน 180,000 ชนิ้
10.2 แบบคลอง (Mask) จํานวน 204,000 ชนิ้

11 ขวดพลาสติกใสยา ขนาด
1) 30 ซีซี. ฝาสีฟา
จํานวน 18,000 ใบ
2) 60 ซีซี. ฝาสีฟา
จํานวน 19,200 ใบ
3) 120 ซีซี. ฝาสีฟา
จํานวน 33,600 ใบ
4) 240 ซีซี. ฝาสีฟา
จํานวน 8,400 ใบ
5) 450 ซีซี. ฝาสีฟา
จํานวน 180,000 ใบ
6) 30 ซีซี. ฝาสีแดง
จํานวน 2,400 ใบ
7) 60 ซีซี. ฝาสีแดง
จํานวน 3,300 ใบ
8) 120 ซีซี. ฝาสีแดง
จํานวน 1,350 ใบ
9) 240 ซีซี. ฝาสีแดง
จํานวน 15,600 ใบ
10) 450-480 ซีซี. ฝาสีแดง จํานวน 18,000 ใบ

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

ราคาครั้งสุดทาย
328,704.00
(@ 0.856)
(@ 0.856)

754,320.00
(@ 0.65)
(@ 0.85)
(@ 1.30)
(@ 2.20)
(@ 3.15)
(@ 0.65)
(@ 0.85)
(@ 1.30)
(@ 2.20)
(@ 3.15)

วิธซืี ้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ื
ผูไดรับการคัดเลอกและราคา

สอบราคา

1) บริษัท บุนยวานิช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
= @ 0.97 บาท
= @ 0.93 บาท

ยกเลกสอบราคา
ิ

สอบราคา

1) บริษัท บุนยวานิช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
= @ 0.76 ลดเหลือ 0.72
= @ 0.97 ลดเหลือ 0.92
= @ 1.42 ลดเหลือ 1.34
= @ 2.40 ลดเหลือ 2.28
= @ 3.45 ลดเหลือ 3.27
= @ 0.76 ลดเหลือ 0.72
= @ 0.97 ลดเหลือ 0.92
= @ 1.42 ลดเหลือ 1.34
= @ 2.40 ลดเหลือ 2.28
= @ 3.45 ลดเหลือ 3.27

บ.บุนยวานชฯ
 ิ
= 784,401 บาท

เหตผลที
ุ ่คดเลอก
ั ื
โดยสรปุ
เนื่องจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ไมตรงตามเงื่อนใขในเอกสารสอบราคา
และเสนอราคาสูงกวาราคาที่ขอ
ดําเนินการจัดซื้อ

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาสูงกวาวงเงินขอจัดซื้อ
ไมเกิน 10% ยอมรับได
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