สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2552
หนวยงาน จัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1 จางลางภาชนะอุปกรณพรอมแรงงาน
จํานวน 12 เดือน

2 ปรับปรุงหองน้ําหองเตรียมอาหารและ
ทางเดินฝายบริการพยาบาล
จํานวน 1 รายการ

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคาครั้งสุดทาย
1,320,000
สอบราคา 1)บ.สกิลพาวเวอรเซอรวิสฯ
@ 110,000

974,857

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บ.สกิลพาวเวอรเซอรวิส

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ

= 1,204,843.92บาท (@ 100,403.66 บาท) = 1,204,843.92บาท
2)บ.ดิชวอชเซอรวิส จํากัด
(@ 100,403.66 บาท)

รายละเอียดในประกาศสอบราคา

= 1,380,000บาท (@ 115,000 บาท)
3)บ.เอส.เอส.เอ็น.ดิสทริบิวเตอร จํากัด

ขอจัดจาง

= 1,400,000 บาท (@ 116,666.67 บาท)
สอบราคา 1)หจก.พรชัยเฟอรนิช
หจก.นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา
= 1,149,492,.44บาท
2)บ.โปรฟเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 1,133,891.84 บาท
3)หจก.ผลิตภัณฑหินออนบาตัน
= 1,100,000 บาท
4)หจก.นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา
= 716,030.15
5)หจก.คีตภัทร คอนสตรัคชั่น
= 970,328 บาท

= 716,030.15

เสนอราคาต่ําสุดและไมเกินวงเงิน

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคากลาง
และวงเงินขอจาง 26.55%

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

3 ปรับปรุงหองน้ํา

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคาครั้งสุดทาย
598,374
สอบราคา 1)บ.โปรฟเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส

= 533,523.40 บาท
2)หจก.ผลิตภัณฑหินออนบาตัน

จํานวน 1 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บ.โปรฟเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
= 533,523.40 บาท

โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
ต่ํากวาราคากลางและวงเงินจัดจาง
10.83%

= 550,000 บาท
3)หจก.นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา
4 งานจางกอสรางอาคารศูนยอุบัติเหตุ

= 552,514.63 บาท
787,500,000 ประกวดราคา 1)บ.สุทัศนวิศวการ(1994)จํากัด
= 756,800,000 บาท
2)บ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด

บ.สุทัศนวิศวการ(1994)จํากัด
= 756,800,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
ราคาต่ํากวาราคากลาง 3.90%

= 775,500,000 บาท
3)บ.อีเอ็มซี จํากัด(มหาชน)
= 776,000,000 บาท
4)บ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งฯ
= 782,999,000 บาท
5)หจก.หาดใหญสรรพกิจกอสราง
= 787,499,999.99 บาท
5 จางขนยายขยะจากหอผูปวยไปจุดพักขยะ
จํานวน 1 รายการ

223,200
@ 18,600

สอบราคา 1)หจก.เรณู คลีนนิ่ง
= 223,200บาท (@ 18,600 บาท)

หจก.เรณู คลีนนิ่ง

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
= 223,200บาท (@ 18,600 บาท) รายละเอียดในประกาศสอบราคา
และไมเกินวงเงินขอจัดจาง

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

6 ปรับปรุง-ตกแตงหองฉุกเฉิน
จํานวน 1 รายการ

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคาครั้งสุดทาย
2,600,000
สอบราคา 1)หจก.นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา

= 2,091,523.10 บาท
2)บ.โปรฟเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หจก.พรชัยเฟอรนิช
= 2,750,000บาท
ตอรองลดเหลือ 2,700,000 บาท

โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
และราคาเกินราคากลาง 3.85%
แตไมเกิน 10% ของวงเงินขอจาง

= 2,483,379 บาท
3)หจก.พรชัยเฟอรนิช
= 2,750,000บาท
4)หจก.ฐาปนา เฮาสซิ่ง ควอลิตี้
7 แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจาง
ปรับปรุงระบบโสตทัศนอุปกรณ
อาคารเรียนรวม
จํานวน 1 รายการ

= 2,819,036.20 บาท
15,000,000 ประกวดราคา 1)บ.เค.เอส.เอ.วิชชั่น จํากัด
= 14,965,000 บาท
2)บ.วิชัย เทรดดิ้ง(1983)จํากัด
= 14,930,000 บาท

บ.วิชัย เทรดดิ้ง(1983)จํากัด
= 14,930,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและไมเกินวงเงิน
ขอจัดซื้อ

ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

ที่

8 ครุภัณฑการแพทย

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

วิธีซื้อ/จาง

ราคาครั้งสุดทาย
86,600,000 ประกวดราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

จํานวน 21 รายการ
ชุดที่ 1
1.ชุดกระตุนการกลืน 1ชุด
2.โตะฝกนั่งทํากิจกรรมแบบมีลอเลื่อน

180,000

ประกวดราคา บ.ยูแฟม คลีนิค จํากัด

ชุดที่ 1
รายการที่ 1,2,3,4,7

100,000

= 180,000 บาท
ประกวดราคา บ.ยูแฟม คลีนิค จํากัด

บ.ยูแฟม คลีนิค จํากัด

2,700,000

= 100,000 บาท
ประกวดราคา บ.ยูแฟม คลีนิค จํากัด

รวมเปนเงิน 6,680,000 บาท
รายการที่ 6
บ.ซีวิคคอรปอเรชั่น จํากัด

2,700,000

= 2,700,000 บาท
ประกวดราคา บ.ยูแฟม คลีนิค จํากัด

18,600,000

= 2,700,000 บาท
ประกวดราคา ขออนุมัติยกเลิกประกวดราคาและ

5,000,000

ขอประกวดราคาใหม
ประกวดราคา บ.ซีวิคคอรปอเรชั่น จํากัด

สําหรับเด็กเล็ก 1 ชุด
3.เครื่องชวยการเคลื่อนไหวขอระยางคบน
แบบตอเนื่อง 1 ชุด
4.เครื่องชวยการเคลื่อนไหวขอระยางคลาง
แบบตอเนื่อง 1 ชุด
5.ชุดวิเคราะหการเดินและการเคลื่อนไหว
(Gait analysis) 1 ชุด
6.เครื่องออกกําลังกายแบบโอโซไคเนติค
จํานวน 1 ชุด
7.อุปกรณฝกเดินพาราโพเดียม(Parapodium) 1,000,000
จํานวน 1 ชุด

= 5,000,000 บาท
ประกวดราคา บ.ยูแฟม คลีนิค จํากัด
= 1,000,000 บาท

= 5,000,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

ราคาทีขอจัดซือ/
ราคาครั้งสุดทาย วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลทีคัดเลือก
โดยสรุป

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ชุดที่ 2
1.เครื่องฝกการใชมือ(Biometrics)

400,000

จํานวน 1 ชุด

ประกวดราคา บ.เอ็นราฟฯ
= 400,000 บาท

2.อุปกรณออกกําลังกายดวยเทาและมือพรอม 2,000,000
ตัวกระตุนไฟฟา(Leg2arm ergonertry+FES)

ประกวดราคา บ.เอ็นราฟฯ
= 2,000,000 บาท

จํานวน 1 ชุด
3.ชุดกระตุนไฟฟา

500,000

ประกวดราคา บ.เอ็นราฟฯ
= 500,000 บาท

จํานวน 5 ชุด
1,000,000

(Biofeedback)

ประกวดราคา ขออนุมัติยกเลิกประกวดราคาและ
ขอประกวดราคาใหม

จํานวน 1 ชุด
5.จักรยาน 3 ลอ ฝกออกกําลังกายเด็กพิการ

320,000

ประกวดราคา บ.ยูแฟม คลีนิค จํากัด

5,000,000

= 320,000 บาท
ประกวดราคา บ.เอ็นราฟฯ

จํานวน 1 ชุด
6.ชุดฝกและกระตุนกําลังกลามเนื้อ
(Isokinetic and work stimulator)

= 5,000,000 บาท

จํานวน 1 ชุด
7.ชุดฝกเดินดวยระบบคอมพิวเตอรหุนยนต
(Robotic gait training)
จํานวน 1 ชุด

รายการที่ 1,2,3,6

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

บ.เอ็นราฟ-โนเนียสเมดิคอลฯ

เสนอราคาต่ําสุดและไมเกินวงเงิน

รวมเปนเงิน 7,900,000 บาท

ขอจัดซื้อ

รายการที่ 5

(Function Electrical Stimulation)
4.ชุดกระตุนและฝกไบโอฟดแบ็ค

ชุดที่ 2

16,000,000

ประกวดราคา ขออนุมัติยกเลิกประกวดราคาและ
ขอประกวดราคาใหม

บ.ยูแฟม คลีนิค จํากัด
= 320,000 บาท

ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจาง

ที่

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
ราคาครั้งสุดทาย

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ชุดที่ 3
1.เครื่องวิเคราะหการลงน้ําหนักของรางกาย

ชุดที่ 3
2,500,000

(Balance truining)

ประกวดราคา บ.ซีวิคคอรปอเรชั่น จํากัด
= 2,500,000 บาท

จํานวน 1 ชุด
2.ชุดกระตุนสมองดวยแมเหล็กไฟฟา

2,000,000

ประกวดราคา บ.บีเจซี เฮลทแคร จํากัด
= 1,990,000 บาท

จํานวน 1 ชุด

บ.ธเนศพัฒนา จํากัด

10,560,000

= 4,770,000 บาท
ประกวดราคา บ.ออตโตบอกเซาทอีส เอเชีย จํากัด

= 4,770,000 บาท
รายการที่ 4,7
บ.ออตโตบอกเซาทอีส เอเชีย จํากัด

5,240,000

= 10,560,000 บาท
ประกวดราคา บ.ยูแฟม คลีนคิ จํากัด

2,000,000

= 5,240,000 บาท
ประกวดราคา บ.ยูแฟม คลีนิค จํากัด

จํานวน 1 ชุด
(Cognitive Rehabilitation)

= 2,000,000 บาท

จํานวน 1 ชุด
7.เครื่องประเมินการทํางานของมือ
จํานวน 1 ชุด

บ.บีเจซี เฮลทแคร จํากัด

ประกวดราคา บ.ธเนศพัฒนา จํากัด

จํานวน 1 ชุด

6.ชุดกระตุนระบบประสาท

รายการที่ 2

4,800,000

จํานวน 1 ชุด

5.ชุดทํารองเทาคนพิการ

บ.ซีวิคคอรปอเรชั่น จํากัด

= 1,990,000 บาท
รายการที่ 3

3.ชุดวิเคราะหวงจรความปวด

4.ชุดขาเทียมครบชุด

รายการที่ 1
= 2,500,000 บาท

(Magnetic Stimulation(TMS))

(Pain pathway analysis)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

4,000,000

ประกวดราคา บ.ออตโตบอกเซาทอีส เอเชีย จํากัด
= 4,000,000 บาท

รวมเปนเงิน 14,560,000 บาท
รายการที่ 5,6
บ.ยูแฟม คลีนิค จํากัด
รวมเปนเงิน 7,240,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา

