สรปผลการดํ
าเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551
ุ

หนวยงาน
จัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลาดั
ํ บ
งานจัดซื้อจัดจาง
ท่ี
1 เปลี่ยนวสดมุ
ั ุ งหลังคาอาคารบริหารคณะแพทยศาสตร
จํานวน 1 รายการ

2

เครื่องตรวจสอบเครื่องฉายรังสีประจําวัน
จํานวน 1 เครื่อง

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย

1,023,000.00

321,000.00

วิธซืี ้อ/จาง
สอบราคา

สอบราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1) หจก.เจนเนอรัล ซีวิล
= 880,000 บาท
2) หจก.มุไท
= 1,054,985.76 บาท
3) หจก.โยธาธุรกจิ
= 864,900 บาท
4) หจก.อินโฮมแอนดโฮม
= 1,087,317 บาท
5) หจก.ยู เอ็น แอล อิเลคทริค
= 1,019,229.03 บาท
6) หจก.คีตภัทร คอนสตรัคชนั่
= 988,709.96 บาท
7) หจก.ฐาปนา เฮาสซิ่ง ควอลิตี้
= 1,023,777.56 บาท
1) บริษัท ไบเดริช จํากัด
= 350,000 บาท

ั
ื
ผูไดรบการคั
ดเลอกและราคา
หจก.เจนเนอรัล ซีวิล
= 880,000 บาท

บ.ไบเดริช จก.
= 350,000 บาท

เหตผลที
ุ ่คดเลอก
ั ื
โดยสรปุ
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และต่ํากวาวงเงิน
ขอจัดจาง

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
แตสู งกวาวงเงินขอจัดซื้อ ไมเกิน 10%
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ลาดั
ํ บ
งานจัดซื้อจัดจาง
ท่ี
3 คอมพิวเตอร
จํานวน 25 เครื่อง

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย

601,875.00

วิธซืี ้อ/จาง
สอบราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1) บริษัท โปรโตไทน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 535,535 บาท
2) บริษัท หาดใหญอินโฟเทค จํากัด
= 488,187.50 บาท
3) บริษัท เอ็ม เค สตาร จํากัด
= 566,000 บาท
4) บริษัท ไอทีเน็ทเวริ ก โซลชน
ู ั่ จํากัด
= 525,000 บาท
5) หสม.รวมพาณิชย
= 548,250 บาท
6) หจก.มอรเกท เซ็นเตอร
= 603,800 บาท
7) บริษัท พมานอิ
นโฟเซอรวิส จํากัด
ิ
= 534,000 บาท
8) บริษัท เอมิโปร จํากัด
= 537,250 บาท
9) หจก.ซีแอนดอาร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
= 489,500 บาท
10) บริษัท สหพนธ
ั คอมพิวเตอร จํากัด
= 528,750 บาท

เหตผลที
ุ ่คดเลอก
ั ื
โดยสรปุ
บ.หาดใหญอนโฟเทค
จก. เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
ิ
= 488,187.50 บาท
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และต่ํากวาวงเงิน
ขอจัดซื้อ

ื
ผูไดรับการคัดเลอกและราคา
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สรปผลการดํ
ุ
าเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551

หนวยงาน
จัดหาวัสดุ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลาดั
ํ บ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
4 1) กระบอกฉีดยา Disposable 3 cc.
จํานวน 804,000 อัน

5

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

ราคาครั้งสุดทาย
903,294.00
(@ 1.1235)

วิธซืี ้อ/จาง
สอบราคา

2) กระบอกฉีดยา Disposable 5 cc.
จํานวน 540,000 อัน

722,250.00
(@ 1.3375)

สอบราคา

เข็ม I.V.Catheter ขนาด
1) No.18 x 1¼ นิ้ว จํานวน 9,600 อัน
2) No.20 x 1¼ - 2 นิ้ว จํานวน 57,600 อัน
3) No.22 x ¾ - 1 นิ้ว จํานวน 104,400 อัน
4) No.16 x 2 - 2½ นิ้ว จํานวน 4,800 อัน

1,585,483.20
(@ 8.988)

สอบราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1) บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (ผดสเปค)
ิ
= 894,691.20 บาท (@ 1.1128 บาท)
2) บริษัท ดีทแฮลม จํากัด
= 903,294 บาท (@ 1.1235 บาท)
1) บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (ผดสเปค)
ิ
= 894,691.20 บาท (@ 1.1284 บาท)
2) บริษัท ดีทแฮลม จํากัด
= 722,250 บาท (@ 1.3375 บาท)
1) บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (ผดสเปค)
ิ
= 1,579,820.80 บาท (@ 8.9559 บาท)
2) บริษัท ดีทแฮลม จํากัด
= 1,585,483.20 บาท (@ 8.988 บาท)

บ.ดีทแฮลม จก.
= 903,294 บาท
(@ 1.1235 บาท)

เหตผลที
ุ ่คดเลอก
ั ื
โดยสรปุ
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาเทากับวงเงินขอจัดซื้อ

บ.ดีทแฮลม จก.
= 722,250 บาท
(@ 1.3375 บาท)

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาเทากับวงเงินขอจัดซื้อ

บ.ดีทแฮลม จก.
= 1,585,483.20 บาท
(@ 8.988 บาท)

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาเทากับวงเงินขอจัดซื้อ

ื
ผูไดรับการคัดเลอกและราคา

หนา 3/3

