งานจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง ประจาปี 2563 (CNMI)
ลาดับที่

ชื่อรายการ

Update 23 มกราคม 2563
วงเงินงบประมาณ

ราคาที่จัดหา

มูลค่า
ประหยัด

วิธีจัดหา

ผู้รับจ้าง

ความก้าวหน้าของงาน

งานก่อสร้าง / ปรับปรุง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
1

ก่อสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

1,251,000,000.00

1,251,000,000.00

-

e-auction

2

ควบคุมงานก่อสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์

3

ก่อสร้างบ่อพักสาย ท่อร้อยสาย และเดินสายไฟฟ้า อาคารปรีคลินิกและ
ศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

4

20,821,625.00

20,821,625.00

-

คัดเลือก

7,652,000.00

7,652,000.00

-

ก่อสร้างศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาล
ผู้ป่วยระยะท้าย (ระยะที่ 1)

649,000,000.00

563,837,213.34

85,162,786.66

e-bidding

5

ก่อสร้างถนนทางเข้าออกโครงการศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

51,410,302.67

49,200,000.00

2,210,302.67

คัดเลือก
(มูลนิธิฯ)

6

ควบคุมงานก่อสร้างถนนทางเข้าออกโครงการศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนาสุข
ภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2,200,000.00

2,200,000.00

-

7

ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

332,522,591.14

-

-

e-bidding
(CNMI)

อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบร่างสัญญา ที่มหาวิทยาลัย ก่อนนัดลงนามในสัญญา

8

ควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

11,638,290.69

-

-

คัดเลือก
(CNMI)

อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการจัดหา เพื่อพิจารณาผู้สนใจเข้าเป็นผู้ควบคุมงาน
ประกอบด้วย : 1) Interpac 2) Plan 3) อรุณชัยเสรี 4) G22

9

ก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

-

e-bidding
(CNMI)

159,199,000.00

-

บมจ.เพาเวอร์ไลน์ การตรวจรับงานงวดที่ 26 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562
เอ็นจิเนียริง่
และตรวจรับงานครัง้ ต่อไป (งวดที่ 27) ในวันที่ 31 ม.ค. 2563
หมายเหตุ : เลขที่สัญญา C649/2560(RA) เริม่ งานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม
2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กาหนดระยะเวลา 1,080 วัน
(36 งวดงาน)
บจก.แปลน คอนซัล การตรวจรับงานงวดที่ 28 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562
แตนท์
และตรวจรับงานครัง้ ต่อไป (งวดที่ 29) ในวันที่ 31 ม.ค. 2562
หมายเหตุ : เลขที่สัญญา C720/2560(RA) กาหนดระยะเวลา 1,170 วัน
(39 งวดงาน)

เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง ตรวจรับงานแล้ว 1 งวด (ครึง่ แรก) เมื่อลงนามในสัญญา
(มูลนิธิฯ)
ปัจจุบัน มูลนิธิรามาธิบดี ได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเริม่ งาน
งวดที่ 2 (ครึง่ หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 ถึง 29 ก.ค. 63 (180 วัน)
กิจการร่วมค้า
AGC10
Construction

1.หนังสือส่งมอบพื้นที่ สันที่ 1 กพ 63 ส่งถึงบริษัท ACG 10 เรียบร้อยแล้ว
2.บริษัท ACG กาลังขอเจรจาเช่าพื้นที่เพื่อทาทางเข้าแทนการเข้าสะพานที่ยัง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
3.อาจมีปัญหาเรือ่ งบ่อปลาที่คนพื้นที่ปล่อยปลาไว้ อาจต้องให้นิติกรไปเจรจา
อาจารย์ชาญยุทธกาลังพิจารณาดาเนินการซึ่งหากล่าช้าไม่สามารถส่งมอบ
พื้นที่ได้วันที่ 1 กพ 63 ซึ่งบริษัทอาจนามาเป็นเหตุในการขอขยายเวลาออกไป

บจก.เอส.อินเตอร์ สัญญาจ้างเลขที่ 005/2562(M) ลงวันที่ 25 ก.พ. 2562
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา (ทั้งหมด 6 งวดงาน) ดังนี้
งวดที่ 1 - 3 ตรวจรับมอบงานเรียบร้อย
งวดที่ 4 อยู่ระหว่างตรวจสอบงานและนัดประชุมตรวจรับ

เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์เนชั่น สัญญาจ้างเลขที่ 023/2562(M) ลงวันที่ 22 เม.ย. 2562
(มูลนิธิฯ)
แนลโพรเจค แอด จานวน 6 งวดงาน (180 วัน)
มินิสเตรชั่น

สัญญาลงนามเรียบร้อยทุกฝ่าย อยู่ระหว่างบริษัทฯ นาสัญญาไปตีตราสาร

งานจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง ประจาปี 2563 (CNMI)
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ชื่อรายการ
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มูลค่า
ประหยัด

วิธีจัดหา

ผู้รับจ้าง

ความก้าวหน้าของงาน

งานก่อสร้าง / ปรับปรุง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
10

ออกแบบก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

5,567,960.00

11

ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

6,367,960.00

12

ออกแบบก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบ
ดินทร์

13

5,567,000.00

-

49,592,307.55

49,500,000.00

ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์

3,300,000.00

3,300,000.00

14

ก่อสร้างอาคารภายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

948,949,000.00

15

ปรับปรุงห้องผ่าศพปลอดเชื้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

16

960.00

คัดเลือก
(CNMI)

-

คัดเลือก
(CNMI)

92,307.55

บจก.อินเตอร์เนชั่น ตรวจรับแบบงวดที่ 3 (สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว
แนลโพรเจค แอด
มินิสเตรชั่น
อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการจัดหา เพื่อพิจารณาผู้สนใจเข้าเป็นผู้ควบคุมงาน
ประกอบด้วย : 1) Interpac 2) Plan 3) อรุณชัยเสรี 4) G22

คัดเลือก
(มูลนิธิฯ)

บจก.อินเตอร์เนชั่น ตรวจรับแบบงวดที่ 3 (สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่ 33,500
แนลโพรเจค แอด ตรม.ระยะเวลาก่อสร้าง 1,095 วัน (กาหนดโดยผู้ออกแบบ)
มินิสเตรชั่น

-

คัดเลือก
(มูลนิธิฯ)

บจก.แปลน คอนซัล ตรวจรับงานที่ปรึกษางวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่องานออกแบบส่งมอบแบบ
แตนท์ส
ครบ 3 งวด

-

-

e-bidding
(CNMI)

ประกาศแผนจัดจ้างในระบบ e-GP เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563 พร้อมแต่งตั้งคาสั่ง
คณะกรรมการดาเนินการทุกชุดเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียม
ประชุมคณะกรรมการกาหนดราคากลาง วันที่ 31 ม.ค. 2563

5,500,000.00

-

-

e-bidding
(CNMI)

ยกเลิก (ครัง้ ที่ 1) เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านรายละเอียด และเสนอราคาสูงกว่า
งบประมาณ โดยอยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดและอนุมัติวงเงินเพิ่ม โดยตีเรือ่ ง
กลับไปให้สถาบันฯ พิจารณา เพื่อจัดจ้างครัง้ ที่ 2

ออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ สาหรับอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

2,600,000.00

2,600,000.00

-

คัดเลือก
(มูลนิธิฯ)

บจก.อินเทลคร้าฟท์ สัญญาเลขที่ 032/2562(M) ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562
โซลูชั่น
จานวน 4 งวดงาน (80 วัน) สิ้นสุดสัญญา 23 ส.ค. 62 รายละเอียดดังนี้
- งวดที่ 1 ตรวจรับเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62
- งวดที่ 2 ตรวจรับเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62
- งวดที่ 3 นัดตรวจรับวันที่ 9 ส.ค. 62
พร้อมส่งแนบแนวท่อ ร้อยสาย ให้กับทางบริษัทก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว
เพื่อดาเนินการเดินท่อร้อยสายไว้ก่อน ก่อนดาเนินการจัดหาผู้เข้าติดตั้งระบบ
โสตฯ ภายในอาคาร

17

ออกแบบผังแม่บทภูมิทัศน์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

8,560,000.00

8,560,000.00

-

18

เครือ่ งซักผ้าพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบ
ดินทร์ ระยะที่ 1 (ประจาปี 2562)

147,730,000.00

144,000,000.00

3,730,000.00

เฉพาะเจาะจง บจก.แลนด์โปรเซส ทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 104/2562(M) ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562
เริม่ สัญญา 12 พ.ย. 62 สิ้นสุด 5 พ.ย. 63 (360 วัน : 3 งวดงาน)
(มูลนิธิฯ)
e-bidding
(CNMI)

บจก.เค.เอช.ที. รอส่งมอบงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เนื่องจากจะส่งงานได้ก็ต่อเมื่องานอาคาร
เซ็นทรัลซัพพลาย สนับสนุนโรงซักผ้าแล้วเสร็จ โดยมีงานเพิ่ม-ลด โดยคุณอนุวัตน์ ฝ.วิศวฯ
ตรวจสอบเอกสารอยู่

งานจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง ประจาปี 2563 (CNMI)
ลาดับที่

ชื่อรายการ
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ผู้รับจ้าง
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-

คัดเลือก
(CNMI)

บริษัท บี.กริม
เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)

จัดจ้าง ครัง้ ที่ 1 เนื่องจากแก้ไขรายละเอียด
จัดจ้าง ครัง้ ที่ 2 จัดจ้างเรียบร้อย กองกฎหมาย มหาวิทยาลัย ตรวจร่าง
เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการพัสดุได้จัดส่งให้บริษัทฯ พิจารณาโดยฝ่ายกฎหมายของ
บริษัทฯ ก่อนหากบริษัทไม่มีประเด็นปัญหาคาดว่าสัญญาจะลงนามได้ภายใน
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 63

-

-

ได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อย อยู่ระหว่างนัดคุยรายละเอียดขอบเขตงาน
ระบบ AV อาคารปรีคลินิก วันพุธที่ 22 ม.ค. 2563

-

-

-

รอเอกสารอนุมัติหลักการพร้อมรายละเอียดทั้งหมด จากทางสถาบันฯ โดย
คาดการณ์งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 80,000,000 บาท

งานก่อสร้าง / ปรับปรุง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
19

Solar Rooftop ภายในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

20

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สาหรับอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์

83,467,361.60

21

ระบบประกอบอาคารโรงซักผ้า ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(ต่อเนื่องจากระยะที่ 1)

80,000,000.00

22

เครือ่ งซักผ้าพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบ
ดินทร์ ระยะที่ 2 (ประจาปี 2563)

-

-

-

-

ยกเลิกไม่ดาเนินการ

23

ก่อสร้างอาคารหอพักอาจารย์ +หอพักบุคลากร (หลังที่ 6-7)

-

-

-

-

รอเอกสารอนุมัติหลักการพร้อมรายละเอียดทั้งหมด จากทางสถาบันฯ โดย
งบประมาณยังไม่ได้รับการยืนยัน

By : ทีมก่อสร้าง ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Tel. 2941

-

-

-

