สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
หน่ วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ที

งานจัดซือจัดจ้ าง

1 เทปกาวย่น

จํานวน

วงเงิน
งบประมาณ

3 รายการ

รวมเป็ นเงิน
2 ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผ้ าชนิดเหลว

7 รายการ

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาทีจัดซือ/จ้ าง

647,328.00 e-bidding
เกณฑ์ราคา

เหตุผลทีคัดเลือโดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ
สัญญา หรื อข้ อตกลง
ในการซือหรื อจ้ าง

ยกเลิกประกวดราคา เนืองจากไม่มีผ้ ผู ่านคัดเลือก
และขอทบทวนสเปคใหม่

1,766,570.00

1,766,570.00 e-bidding
เกณฑ์ราคา

ยกเลิกการประกวดราคา เนืองจาก
คณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตงานฯ ขอ
ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหม่

3,608,335.00 e-bidding
เกณฑ์ราคา

ยกเลิกการประกวดราคา เนืองจากมีความ
จําเป็ นต้ องทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะใหม่
ยกเลิกการประกวดราคา เนืองจากไม่มีผ้ ผู ่าน
การคัดเลือก และปรับปรุง TOR เพือเปิ ดโอกาส
ให้ มีการแข่งขัน

1,766,570.00
8 รายการ

รวมเป็ นเงิน
4 วัสดุเครื องแต่งกาย

วิธีจัดซือ/
จ้ าง

647,328.00

รวมเป็ นเงิน
3 วัสดุเครื องแต่งกาย (ผ้ าสีเหลียม)

647,328.00

ราคากลาง
(บาท)

วันที 14 ธันวาคม 2561
ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ

3,608,335.00

3,608,335.00
3 รายการ

1,989,930.00

1,989,930.00 e-bidding
เกณฑ์ราคา

600 กระสอบ

816,000.00

816,000.00 e-bidding
เกณฑ์
ราคา 50
เกณฑ์อนื 50

รวมเป็ นเงิน
5 ข้ าวสารหอมสําหรับผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่ตํากว่า 48
กิโลกรัม

รวมเป็ นเงิน
6 1.Latex Surgical Tube No.200
2.Latex Surgical No.204

816,000.00
2,500
120,000

ฟุต
ฟุต

รวมเป็ นเงิน
7 จ้ างซักผ้ าห่อและผ้ าทีประกอบในชุดเครื องมือแพทย์

ยกเลิกประกวดราคา เนืองจากไม่มีผ้ ผู ่านคัดเลือก
และขอดําเนินการประกวดราคาฯ ใหม่

12,500.00
2,148,000.00

12,500.00 e-bidding บริ ษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด
เกณฑ์ราคา ผลิตภัณฑ์ B.M.I.
2,148,000.00

รายการที 1

12,500.00 รายการที 1

รายการที 2

1,214,400.00 รายการที 2

2,160,500.00
292,000 กิโลกรัม

2,283,440.00

รวมเป็ นเงิน
2,283,440.00 e-bidding 1.บริ ษัท ไวท์แอนด์แคร์ ลอนดรี จํากัด
เกณฑ์ราคา
2.สหกรณ์บริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จํากัด

รวมเป็ นเงิน

บริ ษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด

2,283,440.00

2,394,400.00 สหกรณ์บริ การ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จํากัด

รายการที 1 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
12,500.00 ราคาเท่ากับวงเงินจัดซือ
1,214,400.00 รายการที 2 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตํากว่าวงเงินจัดซือ 43.46% แถม 500 ฟุต
1,226,900.00 มูลค่า 5,060 บาท
2,283,440.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอราคาตําสุด
เท่ากับวงเงินจัดซือ

2,283,440.00
รวมเป็ นเงิน

2,283,440.00

วร.102/61
ลว.18 มิย.61

จร.1/61
ลว.1 ตค.61

2

ที

งานจัดซือจัดจ้ าง

8 เวย์โปรตีน Isolate

จํานวน

1,485,000

กรัม

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง
(บาท)

วิธีจัดซือ/
จ้ าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ

2,024,946.00

2,024,946.00 e-bidding 1.บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ราคา Fresubin Whey Protein Isolate Powder
2.บจก.ซิลลิค ฟาร์ มา ผลิตภัณฑ์ Immuplex

รวมเป็ นเงิน
9 ถุงพลาสติกมีหหู ิวใส

2 รายการ

2 รายการ

วร.23/62
ลว.30 ตค.61

2,019,600.00
รวมเป็ นเงิน

1,856,250.00

763,200.00 e-bidding
เกณฑ์ราคา

ยกเลิกประกวดราคา เนืองจาก ไม่มีผ้ ยู ืนเสนอ
ราคา และขอทบทวนสเปคใหม่

696,299.67

696,299.67 e-bidding
เกณฑ์ราคา

ยกเลิกประกวดราคา เนืองจาก ไม่มีผ้ ยู ืนเสนอ
ราคา ดําเนินการประกวดราคาใหม่

60,000

ขวด

4,485,600.00

4,485,600.00 e-bidding บริ ษัท ซิลลิค ฟาร์ มา จํากัด ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ราคา Becton Dickinson (BD)/USA

4,485,600.00 บริ ษัท ซิลลิค ฟาร์ มา จํากัด

4,485,600.00
6,000

ถุง

1,155,600.00

รวมเป็ นเงิน
1,155,600.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จํากัด
เกณฑ์ราคา (ผลิตภัณฑ์ Terumo/อินเดีย)
2.บริษัท เอ็มมีเน้ นซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
(ผลิตภัณฑ์ JMS/สิงคโปร์ )

รวมเป็ นเงิน

1,856,250.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอราคาตําสุด
ตํากว่าวงเงินจัดซือ 8.33%

เลขทีและวันทีของ
สัญญา หรื อข้ อตกลง
ในการซือหรื อจ้ าง

696,299.67

รวมเป็ นเงิน
12 Triple Blood Bag with CPDA1 350cc.

763,200.00

เหตุผลทีคัดเลือโดยสังเขป

763,200.00

รวมเป็ นเงิน
11 ขวดอาหารเพาะเลียงเชือใช้ สําหรับเครื องเพาะเลียงเชือ
แบบอัตโนมัติ

1,856,250.00 บขก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

2,024,946.00

รวมเป็ นเงิน
10 ถุงพลาสติกเย็นแบบใส

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาทีจัดซือ/จ้ าง

1,155,600.00

1,155,600.00 บริษัท เอ็มมีเน้ นซ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

4,485,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซือ แถมขวดอาหารเพาะเลียงเชือฯ
4,485,600.00 สําหรับผู้ใหญ่ 100 ขวด มูลค่า 7,476 บาท

วร.25/62
ลว.5 พย.61

1,152,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอราคาตําสุด
ตํากว่าวงเงินจัดซือ 0.31%

วร.30/62
ลว.16 พย.61

1,152,000.00
รวมเป็ นเงิน

1,152,000.00

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
หน่ วยจัดหาครุ ภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที

งานจัดซือจัดจ้ าง

1 จ้ างก่อสร้ างปรับปรุงห้ องแยกผู้ป่วยปลอดเชือ หอผู้ป่วย
เด็ก 2

จํานวน

วงเงินงบประมาณ

1 รายการ

รวมเป็ นเงิน
2 จ้ างเหมาเก็บ-ขนย้ ายขยะติดเชือไปทําลาย จํานวน
430,800 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน

1 รายการ

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาทีจัดซือ/จ้ าง

เหตุผลทีคัดเลือโดยสังเขป

4,980,000.00 e-bidding
เกณฑ์ราคา

ยกเลิกประกวดราคา เนืองจากไม่มีผ้ ยู นื
เสนอราคา ดําเนินการจัดจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกแทน

6,892,800.00 e-bidding
เกณฑ์ราคา

ยกเลิกประกวดราคา เนืองจากไม่มีผ้ ยู นื
เสนอราคา ดําเนินการจัดจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกแทน

1,320,000.00 e-bidding
เกณฑ์ราคา

ยกเลิกประกวดราคา เนืองจากไม่มีผ้ ู
ผ่านการพิจารณา ดําเนินการจัดจ้ างโดย
วิธีคดั เลือกแทน

2,445,000.00 e-bidding
เกณฑ์ราคา

ยกเลิกประกวดราคา เนืองจากไม่มีผ้ ยู นื
เสนอราคา ดําเนินการจัดจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกแทน

27,523,550.00 27,523,550.00 e-bidding
เกณฑ์ราคา

ยกเลิกประกวดราคา เนืองจากไม่มีผ้ ยู นื
เสนอราคา ดําเนินการจัดจ้ างโดยวิธี
ประกวดราคาใหม่

เลขทีและวันทีของ
สัญญา หรื อข้ อตกลง
ในการซือหรื อจ้ าง

6,892,800.00

6,892,800.00
1 รายการ

1,320,000.00

1,320,000.00

รวมเป็ นเงิน
4 จ้ างก่อสร้ างปรับปรุงส่วนสนับสนุนคลินิกบริ การพิเศษ
(OPD Premium) ชัน 1 อาคารศรี เวชวัฒน์

วิธีจัดซือ/
จ้ าง

4,980,000.00

รวมเป็ นเงิน
3 จ้ างเหมาดูแลรักษาภูมิทศั น์บริ เวณคณะแพทยศาสตร์
ระยะเวลา 12 เดือน

4,980,000.00

ราคากลาง

วันที 14 ธันวาคม 2561
ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ

1 รายการ

2,445,000.00

รวมเป็ นเงิน
5 จ้ างก่อสร้ างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ชัน 8,9,10,11

1 รายการ

27,523,550.00

รวมเป็ นเงิน
6 เฃ่าเครืองคอมพิวเตอร์ (ระยะเวลา 3 ปี )

200 เครือง

3,981,600.00

3,981,600.00 e-bidding 1.บริ ษัท วิชชุสิน มาร์ เก็ตติง จํากัด ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ราคา Lenovo รุ่น V330 AIO
2.บริ ษัท เอมิ.โปร จํากัด ผลิตภัณฑ์ Acer รุ่น Veriton
Z4640G

3

ชุด

1,080,000.00

รวมเป็ นเงิน
1,080,000.00 e-bidding 1.บริ ษัท ทรี ท เมดิเซนซ์ จํากัด ผลิตภัณฑ์ SUNOPTIC
เกณฑ์ราคา รุ่น TITAN X300
2.บริ ษัท สัปปายะ สยาม จํากัด ผลิตภัณฑ์ CUDA รุ่น
ELITE 1000

1,080,000.00

รวมเป็ นเงิน
8 ตู้อบเพาะเชือชนิดไม่ใช้ อากาศ Anaerobic

รวมเป็ นเงิน

4,680,000.00

3,981,600.00

รวมเป็ นเงิน
7 ชุดไฟส่องสวมศีรษะ

3,798,000.00 บริ ษัท วิชชุสิน มาร์ เก็ตติง จํากัด

1

ตู้

1,000,000.00

1,000,000.00

1,047,000.00 บริ ษัท สัปปายะ สยาม จํากัด
969,000.00
รวมเป็ นเงิน

1,000,000.00 e-bidding บริ ษัท กิบไทย จํากัด ผลิตภัณฑ์ SHEL LAB รุ่น
เกณฑ์ราคา Bactron EZ

800,000.00 บริ ษัท กิบไทย จํากัด

รวมเป็ นเงิน

3,798,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตําสุดตํากว่าวงเงินจัดเช่าและ
ราคากลาง 4.62%

ช 3/62
ลว.3 ธ.ค.61

3,798,000.00
969,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตําสุดตํากว่าวงเงินจัดซือและราคา
กลาง 10.27%

ค 1/62
ลว29 ต.ค.61

969,000.00
800,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตํากว่าวงเงินจัดซือและราคากลาง
20.00%
800,000.00

ค 12/62
ลว.8 พ.ย.61

2

ที

งานจัดซือจัดจ้ าง

9 เครื องช่วยหายใจ

จํานวน

1 เครือง

วงเงินงบประมาณ

1,500,000.00

ราคากลาง

วิธีจัดซือ/
จ้ าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ

1,500,000.00 e-bidding บริ ษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ราคา MaQuet รุ่น Servo I Universal

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาทีจัดซือ/จ้ าง

1,499,000.00 บริ ษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จํากัด

เหตุผลทีคัดเลือโดยสังเขป

1,499,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตํากว่าวงเงินจัดซือและราคากลาง
0.07% ยินดีมอบอุปกรณ์เพิมเติม ดังนี

เลขทีและวันทีของ
สัญญา หรื อข้ อตกลง
ในการซือหรื อจ้ าง
ค 19/62
ลว 13 พ.ย.61

1.ชุดพ่นยา Aeroneb 1 ชุด เป็ นเงิน
85,000.00 บาท
2.Software CO2 analyzer 1 ชุด เป็ น
เงิน 100,000.00 บาท
3.Flex tube 3 ชิน เป็ นเงน 4,500.00
บาท
1,500,000.00

รวมเป็ นเงิน
10 ชุดวัดสัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพไบโอฟี ดแบคและ
นิวโรฟี ดแบค

1

ชุด

1,000,000.00

รวมเป็ นเงิน
1,000,000.00 e-bidding 1.บริ ษัท สมาร์ ท เมดดิคอลเอนช์ แอนด์ เทคโนโลยี
เกณฑ์ราคา จํากัด ผลิตภัณฑ์ Thought Technology รุ่น Procom5

844,230.00 บริ ษัท สมาร์ ท เมดดิคอลเอนช์ แอนด์
เทคโนโลยี จํากัด

1,499,000.00
844,230.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตําสุด ตํากว่าวงเงินจัดซือและ
ราคากลาง 15.58% ยินดีแถม

ค 21/62
ลว. 13 พ.ย.61

1.เครื องพิมพ์ระบบ Ink Jet (Canon) 1
เครื อง
2.บริ ษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์ วิส จํากัด
ผลิตภัณฑ์ Mind รุ่น Nexus 10 Mark II

5 เครือง

1,040,000.00

รวมเป็ นเงิน
1,040,000.00 e-bidding 1.บริ ษัท เอพีเอ็น อินโนเวชัน จํากัด ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ราคา FUJITSU /ญีปุ่ น
2.บริ ษัท เอดีซี ไมโครซิสเต็มส์ จํากัด ผลิตภัณฑ์
FUJITSU /ญีปุ่ น

12 เครื องปั นล้ างเซลล์อตั โนมัติ

1 เครือง

700,000.00

รวมเป็ นเงิน
700,000.00 e-bidding บริ ษัท แอฟฟิ นิเท็ค จํากัด ผลิตภัณฑ์ BIORAD รุ่น
เกณฑ์ราคา Diacent-CW

695,500.00 บริ ษัท แอฟฟิ นิเท็ค จํากัด

12 เครือง

600,000.00

รวมเป็ นเงิน
600,000.00 e-bidding 1.บริ ษัท จอย วิชนั จํากัด ผลิตภัณฑ์ Zircon รุ่น
เกณฑ์ราคา ZC-AT2
2.ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์ เมชัน
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ Cleanline รุ่น TR-3000

รวมเป็ นเงิน

1,015,000.00

700,000.00

รวมเป็ นเงิน
13 เครื องสํารองกระแสไฟฟ้า ขนาด 3,000 VA. (2,700
Watts.)

924,000.00 บริ ษัท เอพีเอ็น อินโนเวชัน จํากัด

1,040,000.00

รวมเป็ นเงิน

600,000.00

2.Adhesive Electrode 100 ชิน
3.เครื องวัดความดันแบบอัตโนมัติ
(Omron) 1 เครื อง

1,000,000.00

รวมเป็ นเงิน
11 เครื องสแกนเนอร์

1,000,000.00

355,668.00 บริ ษัท จอย วิชนั จํากัด
468,000.00

844,230.00
924,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ลดเหลือ ราคาตําสุด ตํากว่าวงเงินจัดซือและ
920,000.00 ราคากลาง 11.53% ยินดีแถม
Consumable 5 ชุด
920,000.00
695,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตํากว่าวงเงินจัดซือและราคากลาง
0.64% ยินดีแถมเครืองสํารอง
กระแสไฟฟ้า ขนาดไม่ตากว่
ํ า 1500 VA
1 เครื อง เป็ นเงิน 5,000 บาท

ค 34/62
ลว. 13 พ.ย.61

695,500.00
355,668.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ลดเหลือ ราคาตําสุด ตํากว่าวงเงินจัดซือ 40.84%
355,000.00

รวมเป็ นเงิน

ค 31/62
ลว. 12 พ.ย.61

355,000.00

ค 39/62
ลว. 30 พ.ย.61

3

ที

งานจัดซือจัดจ้ าง

14 เครื องแช่แข็ง (Blast Freezer)

จํานวน

1 เครือง

วงเงินงบประมาณ

1,500,000.00

ราคากลาง

วิธีจัดซือ/
จ้ าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ

1,500,000.00 e-bidding บริ ษัท กิบไทย จํากัด ผลิตภัณฑ์ B medical
เกณฑ์ราคา (Dometic) รุ่น MBF 12

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาทีจัดซือ/จ้ าง

1,500,000.00 บริ ษัท กิบไทย จํากัด

เหตุผลทีคัดเลือโดยสังเขป

1,500,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอราคา
เท่ากับวงเงินจัดซือ ยินดีแถม

เลขทีและวันทีของ
สัญญา หรื อข้ อตกลง
ในการซือหรื อจ้ าง
ค 38/62
ลว. 23 พ.ย.61

1.เพิมการรับประกัน จาก 2 ปี เป็ น 3 ปี
2.ชุดคอมพิวเตอร์ 1 ชุด เป็ นเงิน 25,000
บาท
3.เครื องสแกนเนอร์ 1 เครื อง เป็ นเงิน
15,000 บาท
4.เครื องปั นตกตะกอนเลือดขนาดเล็ก 1
เครื อง ผลิตภัณฑ์ UGIYA รุ่น TD3 เป็ น
เงิน 20,000 บาท
1,500,000.00

รวมเป็ นเงิน
15 ระบบรักษาความปลอดภัยเครื อข่ายแบบเอนกประสงค์
(เครื อง SERVER)

1 ระบบ

2,966,100.00

รวมเป็ นเงิน
2,966,100.00 e-bidding 1.บริ ษัท เฟิ ร์ สวัน ซิสเต็มส์ จํากัด ผลิตภัณฑ์ Fortinet
เกณฑ์ราคา รุ่น FortiGate 1500D
2.บริ ษัท จีเอเบิล จํากัด ผลิตภัณฑ์ Fortinet รุ่น
FortiGate 1500D

1 ระบบ

510,000.00

รวมเป็ นเงิน
510,000.00 e-bidding 1.บริ ษัท เอส.เอ.ริ ช ซัพพลาย จํากัด ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ราคา CISCO รุ่น Cisco Webex Room Kit Plus Precision
60
2.บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน เอเชีย จํากัด
(มหาชน) ผลิตภัณฑ์ CISCO รุ่น Cisco Webex
Room Kit Plus Precision 60

17 ระบบ Backup (เครื อง SERVER)

440,840.00

1 ระบบ

3,920,000.00

รวมเป็ นเงิน
3,920,000.00 e-bidding 1.บริ ษัท 24 คอมมูนิเคชัน จํากัด ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ราคา Commvaul รุ่น HS1300
2.บริ ษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด ผลิตภัณฑ์
Commvaul รุ่น HS1300

รวมเป็ นเงิน

498,000.00 บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน เอเชีย
จํากัด

510,000.00

รวมเป็ นเงิน

3,920,000.00

2,961,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตําสุด ตํากว่าวงเงินจัดซือ 0.18%

ค 40/62
ลว. 29 พ.ย.61

2,964,500.00

2,966,100.00

รวมเป็ นเงิน
16 ระบบ VDO Conference

2,961,000.00 บริ ษัท เฟิ ร์ สวัน ซิสเต็มส์ จํากัด

1,500,000.00

4,100,000.00 บริ ษัท เอนิแวร์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด

4,052,090.00

2,961,000.00
440,840.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตําสุด ตํากว่าวงเงินจัดซือ 13.56%
บริ ษัทยินดีเปลียนจอแสดงภาพชนิด
LED จากเดิมตามสเปคข้ อ 2.1 ระบุ
ขนาด 50 นิว ผลิตภัณฑ์ SHARP รุ่น
LC-50SA5500X เป็ นขนาด 55 นิว
ผลิตภัณฑ์ SONY รุ่น KD-55X7000F
440,840.00
4,052,090.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตําสุด สูงกว่าวงเงินจัดซือ 0.77%
ลดเหลือ
3,950,000

รวมเป็ นเงิน

ค 47/62
ลว. 30 พ.ย.61

3,950,000

ค 65/62
ลว. 26 พ.ย.61

4

ที

งานจัดซือจัดจ้ าง

จํานวน

18 จ้ างก่อสร้ างปรับปรุงตกแต่งภายในพืนทีการเรี ยนการ
สอน (ห้ อง PBL) ชัน 5 อาคารแพทยศาสตร์ ศกึ ษาราช
นครินทร์

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

1 รายการ

วิธีจัดซือ/
จ้ าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาทีจัดซือ/จ้ าง

e-bidding 1.บริ ษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จํากัด
เกณฑ์ราคา

1.บริ ษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จํากัด

-หมวดงานสถาปั ตยกรรม

6,381,174.00

6,381,174.00

5,460,454.55

-หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

1,543,298.55

1,543,298.55

1,326,003.38

รวม

7,924,472.55

7,924,472.55

6,786,457.93

Factor F= 1.2967

2,351,191.01

2,351,191.01

2,013,542.07
(Factor F=1.2967)

รวมค่าก่อสร้ าง

10,275,663.56 10,275,663.56

8,800,000.00

คิดเพียง

10,275,600.00 10,275,600.00

8,800,000.00
2.ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ณัชชา กรุ๊ป คอนสตรัคชัน

-หมวดงานสถาปั ตยกรรม

5,677,589.00

-หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

1,454,982.00
รวม

7,132,571.00

Factor F= 1.2967

2,116,233.82
(Factor F=1.2967)

รวมค่าก่อสร้ าง

9,248,804.82

คิดเพียง

9,200,000.00
3.ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ปั นรัก คอนสตรัคชัน (2006)

-หมวดงานสถาปั ตยกรรม

5,993,051.00

-หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

1,496,949.00
รวม

7,490,000.00

Factor F= 1.2967

1,498,000.00
(Factor F=1.2000)

รวมค่าก่อสร้ าง

8,988,000.00

คิดเพียง

8,988,000.00
4.ห้ างหุ้นส่วนจํากัด แหลมทองเทพวณิชก่อสร้ าง

-หมวดงานสถาปั ตยกรรม

6,049,080.00

-หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

1,543,298.55
รวม

7,592,378.55

Factor F= 1.2967

2,252,658.72
(Factor F=1.2967)

รวมค่าก่อสร้ าง

9,845,037.27

คิดเพียง

9,845,000.00

เหตุผลทีคัดเลือโดยสังเขป

8,800,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตําสุด ตํากว่าวงเงินจัดจ้ างและ
ราคากลาง 14.36%

เลขทีและวันทีของ
สัญญา หรื อข้ อตกลง
ในการซือหรื อจ้ าง
จ 8/62
ลว. 26 พ.ย.61

5

ที

งานจัดซือจัดจ้ าง

จํานวน

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

-หมวดงานสถาปั ตยกรรม

วิธีจัดซือ/
จ้ าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ

5.ห้ างหุ้นส่วนจํากัด รพี ก่อสร้ าง

-หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

ผู้ได้ รับคัดเลือกและราคาทีจัดซือ/จ้ าง

เหตุผลทีคัดเลือโดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ
สัญญา หรื อข้ อตกลง
ในการซือหรื อจ้ าง

6,381,174.00
1,543,298.55

รวม

7,924,472.55

Factor F= 1.2967

1,347,160.33
(Factor F=1.17)

รวมค่าก่อสร้ าง

9,271,632.88

คิดเพียง

9,250,000.00
10,275,600.00

รวมเป็ นเงิน
19 จ้ างก่อสร้ างปรับปรุงห้ องตกแต่งภายในพืนทีห้ องตรวจ
ศพและก่อสร้ างอาคารติดตังเครือง CT Scan

รวมเป็ นเงิน

1 รายการ

e-bidding 1.บริ ษัท เค.ท็อท (1993) จํากัด
เกณฑ์ราคา

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด นาหม่อม
วิศวกรรมไฟฟ้า

1,474,913.50

1,474,913.50

1,442,641.00

495,364.02

495,364.02

483,850.00

รวม

1,970,277.52

1,970,277.52

1,926,491.00

Factor F= 1.2696

531,186.82

531,186.82

519,381.97

รวมค่าก่อสร้ าง

2,501,464.34

2,501,464.34

2,445,872.97

คิดเพียง

2,500,000.00

2,500,000.00

2,440,000.00

-หมวดงานโครงสร้ าง และสถาปั ตยกรรม
-หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

8,800,000.00
2,149,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตําสุด ตํากว่าวงเงินจัดจ้ างและ
ราคากลาง 14.04%

จ 11/62
ลว. 4 ธ.ค..61

2.ห้ างหุ้นส่วนจํากัด นาหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า
-หมวดงานโครงสร้ าง และสถาปั ตยกรรม

1,234,459.90

-หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

458,199.20
รวม

1,692,659.10

Factor F= 1.2696

456,340.90

รวมค่าก่อสร้ าง

2,149,000.00

คิดเพียง

2,149,000.00
3.ห้ างหุ้นส่วนจํากัด แม่ห้วย การโยธา

-หมวดงานโครงสร้ าง และสถาปั ตยกรรม

1,454,239.00

-หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

485,364.02
รวม

1,939,603.02

Factor F= 1.2696

522,916.97

รวมค่าก่อสร้ าง

2,462,519.99

คิดเพียง

2,462,000.00
2,500,000.00

รวมเป็ นเงิน
20 เช่าเครืองพิมพ์

รวมเป็ นเงิน

150 เครือง

1,593,000.00

1,593,000.00

รวมเป็ นเงิน
1,593,000.00 e-bidding บริ ษัท วิชชุสิน มาร์ เก็ตติง จํากัด ผลิตภัณฑ์ OKI รุ่น
เกณฑ์ราคา ML1190 PLUS

966,600.00 บริ ษัท วิชชุสิน มาร์ เก็ตติง จํากัด

รวมเป็ นเงิน

2,149,000.00
966,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนด เสนอ
ราคาตําสุด ตํากว่าวงเงินจัดเช่า 39.32%
966,600.00

ช 2/62
ลว. 12 พ.ย.61

