สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2552
หนวยงาน จัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

ที่

1 เครื่องบริหารหัวเขาใหภาควิชาออรโธปดิกสฯ

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาครั้งสุดทาย
โดยสรุป
463,500
สอบราคา 1) บริษัท เมดิคเทค อินโนเวชั่น จํากัด บริษัท เมดิคเทค อินโนเวชั่น จํากัด เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ

จํานวน 2 เครื่อง

= 425,000 บาท
2) บริษัท ซิลลิคฟารมา จํากัด

= 425,000 บาท

รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด

= 513,600 บาท
3) บริษัท ยูแฟม คลีนิค จํากัด
= 560,000 บาท
4) บริษัท แพรออตโต จํากัด
2 ปรับปรุง-ตกแตงหนวยวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน
จํานวน 1 รายการ

420,548

= 642,000 บาท
สอบราคา 1) หจก.ซุปปารเฟรซ
= 514,764 บาท
2) หจก.ผลิตภัณฑหินออนบาตัน
= 501,830 บาท ลดเหลือ 500,000 บาท
3) หจก.พรชัยเฟอรนิช
= 516,031.04 บาท
4) บริษัท โปรฟเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 385,000 บาท

บ.โปรฟเซี่ยนฯ
= 385,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน
ขอจัดซื้อ

ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

ที่
3

ปรับปรุงทอเมนประปาดาดฟา อาคาร 100 ป
จํานวน 1 รายการ

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย
343,626.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สอบราคา ด
= 736780.60 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หจก.คีตภัทร คอนสตรัคชัน

= 351,275.65 บาท

โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

2) หจก.ซุปปารเฟรซ

เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน

= 749,654 บาท

ขอจัดซื้อ

3) หจก.คีตภัทร คอนสตรัคชน
= 351,275.65 บาท
4 ปรับปรุงระบบแสงสวางหองพิพิธภัณฑ
จํานวน 1 รายการ

346,964.00 สอบราคา 1) หจก.ศูนยรวมไฟฟา

หจก.ศูนยรวมไฟฟา

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ

= 348,451.92 บาท ลดเหลือ 346,000 บา = 346,000 บาท

รายละเอียดในประกาศสอบราคา

2) รานพี แอล ไลทตง

เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน

= 354,801.30 บาท

ขอจัดซื้อ

3) หจก.นาหมอมวศวกรรมไฟฟา
= 406,746.60 บาท
4) บริษัท ขุนทอง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 400,000 บาท
5 กอสรางบันไดหนีไฟอาคารหอพักบินหลา 3
จํานวน 1 รายการ

2,000,000.00 สอบราคา 1) หจก.ประทีปโยธา 90
หจก.ทัศนโกศล
= 1,590,614 บาท ลดเหลือ 1,590,000 บา= 1,330,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

2) หจก.ทัศนโกศล

เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน

= 1,330,000 บาท

ขอจัดซื้อ

3) หจก.โชตรัตน เอ็นจิเนียริ่ง
= 2,066,662.95 บาท
4) หจก.เจพีดี ซิสเต็ม
= 2,379,207.68 บาท

ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

ที่

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

โดยสรุป

5) หจก.อินโฮม แอนด โฮม
= 1,948,963 บาท
6) หจก.มุไท
= 1,919,999.44 บาท
7) หจก.พรชัยเฟอรนิช
= 1,880,676.94 บาท
8) บริษัท เอส 2000 สตีล แฟบริเคท จํากัด
= 1,893,507.20 บาท
9) หจก.วอเตอรเซ็นเตอร
= 1,923,262 บาท
10) หจก.โยธาธุรกิจ
= 1,561,600 บาท
11) หจก.ฐาปนา เฮาสซิ่ง ควอลิตี้
= 1,375,321.40 บาท
12) หจก.ซุปปารเฟรซ
= 1,487,200 บาท
13) บริษัท เซนเอ็นจิเนียริ่งฯ
= 1,839,270.19 บาท
6 เปลี่ยนทอเมนประปาในชองชารป
หอพักศรีตรี 4

848,922.00 สอบราคา 1) บริษัท โปรเฟส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หจก.ซุปปารเฟรซ
= 743,115 บาท
= 598,500 บาท

จํานวน 6 ลอค

2) หจก.นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา

เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน

= 648,822.37 บาท

ขอจัดซื้อ

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

ที่

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

โดยสรุป

3) บริษัท โปรฟเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 725,000 บาท
4) หจก.ซุปปารเฟรซ
= 598,500 บาท
5) บริษัท ขุนทอง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 900,000 บาท
6) หจก.ยู เอ็น แอล อิเล็คทริค
= 855,025.23 บาท
7) หจก.คีตภัทร คอนสตรัคชั่น
= 693,506.72 บาท
7 ปรับปรุงศูนยมะเร็งเตานม
จํานวน 1 รายการ

12,000,000

สอบราคา 1) บริษัท ไวรเลส บิซิเนส อินเทลิเจนซ บริษัท ไวรเลส บิซิเนสฯ
= 11,680,000 บาท
= 11,680,000 บาท
2) บริษัท บุญมี เดคคอรเรชั่น จํากัด
= (ผิดสเปค)

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน
ขอจัดซื้อ

3) หจก.ฐาปนา เฮาสซิ่ง ควอลิต
= 13,450,137.44 บาท
8 ปรับปรุงระบบ Medical Gas
จํานวน 1 รายการ

1,378,325.00 สอบราคา 1) บริษัท ยู พี เมดิคอล ชอลเตอร จํากั บ. เมดคอลฯ
= 853,030 บาท
= 3,983,500 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

2) บริษัท บางกอกอินเตอรคอน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน

= 1,466,007 บาท

ขอจัดซื้อ

3) บริษัท ไทคุณเมดิคอล จํากัด
= 937,897.80 บาท

ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

ที่

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

โดยสรุป

4) บริษัท เอส ฟ เอดิคอล ซิสเต็ม จํากัด
= 915,000 บาท
5) บริษัท เอส คอมเพรสแอร จํากัด
= 1,123,500 บาท
6) หจก.เอส อาร ที เมดิคอล
= 964,000 บาท
9 ปรับปรุงสํานักงานเงินรายไดและหองประชุม
จํานวน 1 รายการ

4,084,321.00 สอบราคา 1) บริษัท ไวรเลส บิซิเนส อินเทลิเจนซ บ.ไวรเลสิเนสฯ
= 3,983,500 บาท

= 3,983,500 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

2) หจก.พรชัยเฟอรนิช

เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน

= 4,889,712.751 บาท ลดเหลือ 4,800,000 บาท

ขอจัดซื้อ

3) หจก.กิตติกุลกอสราง
= 4,084,000 บาท
4) หจก.โปรเกรซ อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง
= 4,578,718.56 บาท ลดเหลือ 4,490,000
10 ปรับปรุงหองเก็บของสะอาด หองผาตัด
จํานวน 1 รายการ

3,557,000.00 สอบราคา 1) หจก.ผลิตภัณฑหินออนบาตัน

บ.โปรฟเซียนฯ

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ

= 3,994,340.62 บาท ลดเหลือ 3,990,000= 2,838,710 บาท

รายละเอียดในประกาศสอบราคา

2) หจก.พรชัยเฟอรนิช

เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน

= 3,746,902.46 บาท

ขอจัดซื้อ

3) บริษัท โปรฟเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 2,838,710 บาท

ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

ที่
11 ปรับปรุงหองทํางานชางระบบไอน้ํา
ชางโรงงาน

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคาครั้งสุดทาย
666,000.00 สอบราคา 1) หจก.ประทีปโยธา
= 490,000 บาท

จํานวน 1 รายการ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หจก.ประทีปโยธา
= 490,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

2) หจก.พิลังกาสา

เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน

= 549,000 บาท

ขอจัดซื้อ

3) หจก.คีตภัทร คอนสตรัคั่น
= 562,000 บาท
4) หจก.ซุปปารเฟรซ
= 683,672 บาท
12 ติดตั้งระบบเรียกพยาบาลหอผูปวย

210,600 สอบราคา

1) หจก.นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา

หจก.นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ

ศัลยกรรมประสาท

= 249,750.84 บาท ลดเหลือ 210,000 บา = 210,000 บาท

รายละเอียดในประกาศสอบราคา

จํานวน 1 รายการ

2) หจก.พรชัยเฟอรนิช

เสนอราคาต่ําสุด และไมเกินวงเงิน

= 382,033.87 บาท

ขอจัดซื้อ

3) บริษัท โปรฟเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 298,828.53 บาท
4) บริษัท เค เค เทรดดิ้ง แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 196,860.31 บาท (ผิดสเปค)
13 ติดตั้งเมนไฟฟาฉุกเฉิน

4,400,000.00 ประดวดราคา1) บริษัท วี เอ อาร เอส จํากัด

จํานวน 1 รายการ

ตามวิธีทาง = 2,950,000 บาท

1) บริษัท วี เอ อาร เอส จํากัด
= 2,950,000 บาท

อิเล็กทรอนิกส2) บริษัท เค ที เทคนิคอลซัพพลาย จํากัด
= 3,982,175 บาท
3) หจก.เอ็น ที จี อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง
= 3,680,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับ
ที่

14

งานจัดซื้อจัดจาง

ปรับปรุงหองประชุม M103-106, M201-202
พรอมโถง และหองน้ําชั้น 2
จํานวน 1 รายการ

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย

22 000 000

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

4) บริษัท สินสวางการไฟฟา จํากัด
= 3,714,555 บาท
5) บริษัท บีโอเพาเวอรเทค จํากัด
= 3,009,000 บาท
6) บริษัท สินทว เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 4,150,000 บาท
ประกวดราคา1).หจก.พรชัยเฟอรนิช
ดวยวธีการทา= 19,400,000 บาท
อิเล็กทรอนิกส2) บริษัท ไวรเลส บิซิเนส อินเทลิเจนซ จํากัด
= 19,490,000 บาท
3) บริษัท กนตกนิษฐกอสราง จํากัด
= 19,500,000 บาท
4) บริษัท ศรีชลธร จํากัด
= 19,800,000 บาท
5) บริษัท เจมิไนย แอนด แอสโซซิเอส จํากัด
= 21,000,000 บาท
6) หจก.หาดใหญ สามชัยกอสราง
= 21,750,000 บาท
7) บริษัท ชยวรรณเฟอรนิเจอร จํากัด
= 21,999,100 บาท
8) หจก.เอส พ โยธากิจ
= 21,800,000 บาท
9) หจก.หาดใหญ สามชัยกอสราง
= 21,275,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

