สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
หนวยงาน จัดหาครุภัณฑ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลําดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1 ปรับปรุงโถงทางเขาหอง MRI
ของานวิศวกรรมซอมบํารุง
จํานวน 1 รายการ

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคาครั้งสุดทาย
4,800,000 ประกวดราคา1)หจก.ผลิตภัณฑหินออนบาตัน
= 4,316,000 บาท
2)หจก.โปรเกรช อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หจก.ผลิตภัณฑหินออนบาตัน
= 4,316,000 บาท

= 4,743,363.44 บาท
3)หจก.พรชัยเฟอรนิช
2 ปรับปรุงหองน้ําสาธารณะภาควิชาสูติฯชั้น3-4
จํานวน 1 รายการ

3 แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจาง
กอสรางอาคารเย็นศิระ
จํานวน 1 หลัง

967,081

20,000,000

= 4,485,803 บาท
สอบราคา 1)หจก.พรชัยเฟอรนิช
= 1,080,121.13 บาท
2)หจก.นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา
= 960,000 บาท
ประกวดราคา1)หจก.เอ็น เค บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น
= 19,858,000 บาท
2)หจก. ทัศนโกศล
= 19,935,000 บาท
3)บ.วัฒนาบิลดิ้ง จํากัด
= 19,955,000 บาท
4)หจก.เอสพี โยธากิจ
= 19,980,000 บาท
5)หจก.ชาติไพบูลย คอนสตรัคชั่น
= 19,999,900 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคากลาง 10.83%
และต่ํากวาวงเงินที่ขอจัดจาง 10.08%

หจก.นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา
= 960,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคากลาง 0.73%

หจก.เอ็น เค บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น
= 19,858,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคาประมูล
0.75%

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

4 แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อ
รถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
จํานวน 2 คัน

5 จางทําความสะอาดหอพักบินหลา1และ
บินหลา4
จํานวน 12 เดือน
-บินหลา 1
จํานวน 12 เดือน

ราคาที่ขอจัดซื้อ/

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคาครั้งสุดทาย
9,000,000 ประกวดราคา1)หจก.เอกวัตร(1994)

= 8,922,500 บาท
2)บ.บัส แอนด ทรัค จํากัด
= 8,950,000 บาท
3)บ.อูมีแสงบานโปง(1988) จํากัด
= 8,958,000 บาท

402,960

สอบราคา 1)หจก.คิว ซี คลีนนิ่ง
= 390,000 บาท (@ 32,500 บาท)
2)หจก.โอ เค โฮมเซอรวิส
= 401,760บาท (@ 33,480 บาท)
3)หจก.คิตตี้ คลีน

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หจก.เอกวัตร(1994)
= 8,922,500 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคาเริ่มตน 0.86%

หจก.คิว ซี คลีนนิ่ง

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
= 390,000บาท (@ 32,500 บาท)รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและไมเกินวงเงิน
ขอจัดซื้อ

= 399,645บาท (@ 33,303.75 บาท)
4)หจก.โอ พี คลีนนิ่ง
= 403,500บาท (@ 33,625 บาท)
5)บ.108 เคมีภัณฑและบริการ
-บินหลา 4
จํานวน 12 เดือน

406,800

= 433,066.53บาท (@ 36,088.88 บาท)
สอบราคา 1)หจก.คิว ซี คลีนนิ่ง
หจก.คิตตี้ คลีน
= 420,720 บาท (@ 35,060 บาท)
2)หจก.โอ เค โฮมเซอรวิส
= 419,040 บาท (@ 34,920 บาท)

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
= 394,800 บาท (@ 32,900 บาท) รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและไมเกินวงเงิน
ขอจัดซื้อ

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

ราคาที่ขอจัดซื้อ/
วิธีซื้อ/จาง
ราคาครั้งสุดทาย

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

3)หจก.คิตตี้ คลีน
= 394,800 บาท (@ 32,900 บาท)
4)หจก.โอ พี คลีนนิ่ง
= 405,000บาท (@ 33,750 บาท)
5)บ.108 เคมีภัณฑและบริการ
6 ปรับปรุงหองนอนเวร ชั้นลาง
อาคารหอพักบินหลา 3
จํานวน 1 รายการ

1,230,000

= 406,803.04บาท (@ 33,900.25 บาท)
สอบราคา 1)หจก.ซุปปารเฟรซ
5)หจก.เจนเนอรรัล ซีวิล
= 1,280,420 บาท
2)หจก.ผลิตภัณฑหินออนบาตัน
= 1,380,000 บาท
3)หจก.ฐาปนา เฮาสซิ่ง ควอลิตี้
= 1,289,456.58 บาท
4)หจก.โปรเกรซ อิเลคทริคฯ
= 1,606,736.61 บาท
5)หจก.เจนเนอรรัล ซีวิล
= 1,090,000 บาท
6)หจก.มุไท
= 1,354,748.51 บาท
7)หจก.พรชัยเฟอรนิช
= 1,309,487.40 บาท
8)หจก.นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา
= 1,190,650.60 บาท

= 1,090,000 บาท

เสนอราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในประกาศสอบราคา
เสนอราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคากลาง 11.38%
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