สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2552
หนวยงาน จัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ราคาครั้งสุดทาย
354,600

จํานวน 18 เครื่อง

@ 19,700

วิธีซื้อ/จาง
สอบราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1)บ.แนสคอม เอ็ดดูเคท จํากัด
= 325,436.22 บาท (@ 18,079.79 บาท)
2)หจก.นันทพงษคอมพิวเตอร

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
บริษัท หาดใหญอินโฟเทค จํากัด เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไข
= 385,020 บาท

และราคาสูงกวาวงเงินจัดซื้อ 8.58%
แตไมเกิน 10% ขอวงเงินขอซื้อ

= 363,222 บาท (@ 20,179 บาท)
3)บ.หาดใหญอินโฟเทค จํากัด
= 385,020 บาท (@ 21,390 บาท)
4)หจก.ซีแอนดอาร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
= 385,200 บาท (@ 21,400 บาท)
5)รานโฟจูนคอมพิวเตอร
= 394,200 บาท (@ 21,900 บาท)
6)บ.ไอทีเน็ทเวิรก โซลูชั่น จํากัด
= 405,000 บาท (@ 22,500 บาท)
7)บ.มีเดีย ฟวชั่น จํากัด
2 ปรับปรุงระบบจายกาซหอผูปวยศัลยกรรมกระดูก
และขอชาย ชั้น 2
จํานวน 1 รายการ

350,000

สอบราคา

= 419,400 บาท (@ 23,300 บาท)
1)หจก.เอส อาร ที เมดิคอล เทรดดิ้ง
= 200,000 บาท
2)บ.ยู พี เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด
= 348,270 บาท
3)บ.เอส พี เมดิคัล ซิสเท็ม จํากัด
= 274,990 บาท

หจก.เอส อาร ที เมดิคอลฯ
= 200,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไข
และรายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคากลาง
และวงเงินที่ขอจัดจาง 42.85%

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

โดยสรุป

3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
3.1 Network Switch ชนิด 24 port

204,000

สอบราคา

จํานวน 12 เครื่อง

1)บ.ยูนิไฟด เทคโนโลยี จํากัด
= 200,175.60 บาท
2)บ.หาดใหญอินโฟเทค จํากัด

บ.ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 134,820 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและไมเกินวงเงิน
ขอจัดซื้อ

= 210,576 บาท
3)หจก.ซีแอนดอาร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
= 202,200 บาท
4)บ.คาลมินอินเตอรเน็ทเวิรค จํากัด
= 210,576 บาท
5)บ.ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 134,820 บาท
6)บ.ซิสเต็ม แอดไวเซอร กรุป จํากัด
3.2 Network Switch ชนิด 48 port
จํานวน 6 เครื่อง

180,000

สอบราคา

= 202,872 บาท
1)บ.ยูนิไฟด เทคโนโลยี จํากัด
= 169,423.80 บาท
2)บ.หาดใหญอินโฟเทค จํากัด
= 191,958 บาท
3)หจก.ซีแอนดอาร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
= 185,400 บาท

บ.ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 144,732.48 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและไมเกินวงเงิน
ขอจัดซื้อ

ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

ที่

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

โดยสรุป

4)บ.คาลมินอินเตอรเน็ทเวิรค จํากัด
= 183,612 บาท
5)บ.ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 144,732.48 บาท
6)บ.ซิสเต็ม แอดไวเซอร กรุป จํากัด
= 188,106 บาท
3.3 Gigabit Module
จํานวน 12 อัน

120,000

สอบราคา

1)บ.ยูนิไฟด เทคโนโลยี จํากัด
= 109,782 บาท
2)บ.หาดใหญอินโฟเทค จํากัด
= 29,532 บาท
3)บ.คอมพิวเตอรแอนดวิดีโอแลป
= 101,436 บาท
4)หจก.ซีแอนดอาร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
= 22,200 บาท
5)บ.คาลมินอินเตอรเน็ทเวิรค จํากัด
= 101,436 บาท
6)บ.ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 40,446 บาท
7)บ.ซิสเต็ม แอดไวเซอร กรุป จํากัด
= 122,622 บาท

หจก.ซีแอนดอาร อินฟอรเมชั่น ฯ เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
= 22,200 บาท

รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและไมเกินวงเงิน
ขอจัดซื้อ

