
Update 23 มกราคม 2563

ล าดับท่ี ช่ือรายการ  วงเงิน
งบประมาณ

 ราคาท่ีจัดหา  มูลค่า
ประหยัด

วิธีจัดหา ผู้รับจ้าง ความก้าวหน้าของงาน

1 ก่อสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (ซอยสวนเงิน) 
**โดยวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ คือ 240,299,372.72 บาท แต่เน่ืองจากมี

การปรับปรุงแก้ไขแบบบางส่วน ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและ

ประโยชน์การใช้สอย ท าให้ราคาของผู้ออกแบบวงเงิน 143,000,000.00

 บาท และคกก.ราคากลางวงเงิน 142,224,212.72 บาท**

143,000,000.00  130,000,000.00  13,000,000.00    e-bidding กิจการร่วมค้า เอส
ที-แมกซ์เอนส์-ทีดับ

บิว

C316/2563RA ลว. 16 ธ.ค. 2562 ระยะเวลา 360 วัน (12 งวดงาน)
สัญญาลงต้ังแต่วันท่ี 16 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง แต่ประสบปัญหาดังน้ี

จากประเด็นกรณีร้ือทุบโรงพยาบาลเดชา ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า

ซ่ึง Timeline คาดว่าจะส่งมอบพ้ืนท่ีให้ได้ในวันท่ี 1 ตค 2563

ซ่ึงกิจการร่วมค้า เอสทีเอ ร่วมประชุมและรับทราบก าหนดเวลาการส่งมอบพ้ืนท่ี

โดยอาจารย์ภุชงค์จะท าหนังสือแจ้งอาจารย์รณชัย เพ่ือท าหนังสือจากส่วนราชการถึงบริษัท

อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ

ฝ่ายการพัสดุมีข้อเสนอให้อาจารย์ภุชงค์ท าป้ายประกาศก าหนดการปิดพ้ืนท่ีจอดรถซอยสวน

เงินเพ่ือแจ้งให้ผู้รับบริการทราบด้วย

2 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี 
(ซอยสวนเงิน)

10,284,900.00   6,000,000.00      4,284,900.00     คัดเลือก บจก.เจริญโภคภัณฑ์
วิศวกรรม

C1299/2562RA ลว. 25 มี.ค. 2562
อยู่ระหว่างรอเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือควบคุมงานก่อสร้างอาคารจอดรถ ซอยสวนเงิน

3 ก่อสร้างหอพักบุคลากร (ซอยโพธ์ิแก้ว) 200,000,000.00  172,500,000.00  27,500,000.00    e-auction บจก.วัฒโนชา การ
ก่อสร้าง

C570/2561RA ลว. 30 มี.ค. 2561 ระยะเวลา 420 วัน (14 งวดงาน)
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ซ่ึงปัจจุบันตรวจรับงานไปแล้ว 5 งวดงาน เท่าน้ัน ซ่ึงถือว่า

ล่าช้ากว่าแผนงานและระยะเวลาตามสัญญา และได้นัดประชุมเม่ือวันท่ี 22 ม.ค. 63 มีผลดังน้ี

1.บริษัทมีปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการก่อสร้างไม่สามารถเป็นไปตามแผนเน่ืองจาก การส่ัง

หยุดงานจากหน่วยงานราชการ เพ่ือนบ้าน การขออนุมัติวัสดุล่าช้า ท าให้มีปัญหาสภาพคล่อง

2.ขณะน้ีเกินก าหนดส่งมอบแล้วอัตราค่าปรับเกิน10% ส่งมอบงานงวดท่ี 6 เม่ือวันท่ี 23 ธค 

62 แต่ไม่สามารถส่งเบิกได้ เน่ืองจากค่างานไม่พอให้หักค่าปรับ

3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอขออนุมัติขยายเวลาจ านวน 142 วัน ฝ่ายการพัสดุส่งไป

มหาวิทยาลัยแล้ว โดยมหาลัยให้ผู้ควบคุมจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมส่งภายในวันจันทร์ท่ี20 มค 63

 แต่ขณะน้ียังไม่จัดส่งเอกสาร อาจารย์ภุชงค์ติดตามแล้วแจ้งว่าจะส่งภายในพรุ่งน้ี 23 มค 63 

4.ฝ่ายการพัสดุเสนอให้มีการเบิกจ่ายงานงวด 6 ท่ีตรวจรับแล้วเม่ือวันท่ี 23 ธค 62 โดยไม่หัก

ค่าปรับ เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท (มีตัวอย่างเช่นเดียวกับบริษัท ITD )ได้แนบตัวอย่าง

เสนออาจารย์ภุชงค์เพ่ือพิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนแล้ว

อาจารย์ภุชงค์ประเมินความพร้อมของบริษัทแล้วเห็นว่ามีความต้ังใจในการก่อสร้างแต่มี

ปัญหาหน้างานจริงท่ีไม่สามารถควบคุมได้และคาดว่าจะไม่ท้ิงงานจึงจะเรียนหารือกับท่าน

คณบดีตามข้อ1.4

งานก่อสร้าง / ปรับปรุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระราม 6)

งานจัดซ้ือจัดจ้างก่อสร้าง ประจ าปี 2563 (RAMA)



Update 23 มกราคม 2563

ล าดับท่ี ช่ือรายการ  วงเงิน
งบประมาณ

 ราคาท่ีจัดหา  มูลค่า
ประหยัด

วิธีจัดหา ผู้รับจ้าง ความก้าวหน้าของงาน
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4 ก่อสร้างหอพักบุคลากร (ซอยวัดมะกอก) 
งบประมาณท้ังส้ิน                            137,000,000.- บาท

ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 40,000,000.- บาท (3,767,500. บาท)

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ                  65,000,000.- บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ                  32,000,000.- บาท

137,000,000.00  -                   -                  e-bidding ยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยเบ้ืองต้น อ.ภุชงค์ แจ้งว่า อาจจะท าเป็นโกดังเก็บของแทน

5 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร วัดมะกอก 5,917,600.00     -                   -                  คัดเลือก ยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยเบ้ืองต้น อ.ภุชงค์ แจ้งว่า อาจจะท าเป็นโกดังเก็บของแทน

6 ติดต้ัง Solar Rooftop ขนาด 998.4 กิโลวัตต์ 41,932,800.00   -                  -                  e-bidding อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างคร้ังท่ี 3 ปัจจุบันเสนอคณบดีอนุมัติประกาศและเอกสารประกวด
ราคา

7 ปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรม (6SW) ช้ัน 6 อาคาร 1 29,000,000.00    24,862,722.78    4,137,277.22     e-bidding บจก.บางกอก ทีเอ 
มาร์เก็ตต้ิงแอนด์

เซอร์วิส

C1047/2562(RA) ลว. 4 มี.ค. 2562
อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา ส้ินสุดสัญญา วันท่ี 29 ก.ย. 2562 รายละเอียด

- งวดท่ี 1 ตรวจรับงาน 26 มิ.ย. 2562

- งวดท่ี 2 ตรวจรับงาน 11 ก.ย. 2562

- งวดท่ี 3 ตรวจรับงาน 9 ต.ค. 2562

- งวดท่ี 4 ตรวจรับงาน 15 ม.ค. 2563

8 ปรับปรุงห้อง STEM CELL 34,526,415.07 34,400,000.00    126,415.07        คัดเลือก บจก.แอร์พลัส 
แอ๊พพลาย

C1285/2562(RA) ลว. 18 มี.ค. 2562 ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าพ้ืนท่ีได้ ดังน้ี
1) บริษัทฯ ยังไม่สามารถเร่ิมด าเนินการเข้าพ้ืนท่ีก่อสร้างได้เลย

2) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บางส่วน ภายในห้องท่ีปรับปรุง ต้องว่าจ้างเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

หรือผู้ช านาญการในการขนย้ายออกจากพ้ืนท่ี และเข้าติดต้ังใหม่อีกคร้ัง เม่ือปรับปรุง

แล้วเสร็จ 

3) หน่วยงาน อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติวงเงินจ้างผู้ควบคุมงาน เน่ืองจากวิศวฯ 

ไม่มีความช านาญด้านการปรับปรุงห้อง STEM CELL

9 เคร่ืองท าน้ าเย็นขนาด 800 ตัน พร้อมติดต้ัง อาคาร 1 
จ านวน 1 ชุด

   33,496,400.00     26,215,000.00 7,281,400.00     e-bidding บจก.คังเคียว โซลูช่ัน C767/2563(RA) ลว. 27 ธ.ค. 2562 ระยะเวลา 150 วัน (5 งวดงาน) 
อยู่ระหว่าง อ.ประสิทธ์ิ ยืนยันวันเร่ิมปฏิบัติงาน

10 ปรับปรุงระบบอัคคีภัย หอพักพยาบาล 2,3,4,5 25,000,000.00   24,100,000.00    900,000.00        e-bidding บจก.ยูนิคอร์ปเทคนิค C17342562(RA) ลว. 25 ก.ย. 2562 ระยะเวลา 270 วัน (5 งวดงาน) 
งวดท่ี 1 ตรวจรับงานเรียบร้อย

งวดท่ี 2 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

11 ปรับปรุงหอผู้ป่วยนรีเวช ช้ัน 4 อาคาร 1 24,000,000.00   20,200,000.00    3,800,000.00     e-bidding บจก.วอล์คเกอร์ อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้าง และนัดคกก.เปิดซองเม่ือวันท่ี 20 ม.ค. 
63 ก าหนดส่งมอบ 150 วัน (5 งวดงาน)



Update 23 มกราคม 2563

ล าดับท่ี ช่ือรายการ  วงเงิน
งบประมาณ

 ราคาท่ีจัดหา  มูลค่า
ประหยัด

วิธีจัดหา ผู้รับจ้าง ความก้าวหน้าของงาน

งานก่อสร้าง / ปรับปรุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระราม 6)

งานจัดซ้ือจัดจ้างก่อสร้าง ประจ าปี 2563 (RAMA)

12 ปรับปรุงสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อาคาร 1 ช้ัน 1 23,400,000.00    20,800,000.00    2,600,000.00     e-bidding หจก.พรพรรณ
วิศวกรรม

C1438/2562(RA) ลว. 3 มิ.ย. 2562 สัญญาส้ินสุด 29 พ.ย. 2562 (180 วัน)
- งวดท่ี 1-3 ตรวจรับเม่ือวันท่ี 11 ธ.ค. 2562

- งวดท่ี 4 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

13 ลิฟต์พร้อมติดต้ัง อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 12,000,000.00   -                  -                  e-bidding ยกเลิกด าเนินการปี 2562 ไปใช้ปี 2563 เน่ืองจาก ฝ่ายวิศวฯ ก าหนดรายละเอียดไม่แล้วเสร็จ

14 ปรับปรุงหอผู้ป่วย 95 ช้ัน 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์    14,842,690.00 -                  -                  e-bidding ยกเลิก ไม่ด าเนินการปรับปรุงแล้ว โดยรอเอกสารยกเลิกจากหน่วยงาน

15 ปรับปรุงพ้ืนท่ีหอผู้ป่วยวิกฤตศัลกรรม (ไอ.ซี.ยู.) ช้ัน 5 อาคาร 1 15,600,000.00   -                  -                  e-bidding บจก.วรางคณา 
เทคโนโลยี

ก าหนดเข้าพ้ืนท่ีต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีประชุมติดตามความก้าวหน้า
1.บริษัทเสนอขออนุมัติเทียบเท่าเคร่ืองปรับอากาศผลิตภัณฑ์ Al-ko โดยมีบริษัท FlowCon 

เป็นผู้แทนจ าหน่ายแต่รุ่นท่ีก าหนดในรายละเอียดประกอบแบบบริษัทไม่ได้เป็นผู้แทนจ าหน่าย

แล้วจึงจ าเป็นต้องขอเทียบเท่า

2.ฝ่ายการพัสดุได้ช้ีแจงแนวทางการปฎิบัติ ดังน้ี

2.1ให้บริษัทท าบันทึกเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือขอเทียบเท่า 

2.2ฝ่ายวิศวกรรมส่งรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเทียบเท่าให้ฝ่าย

การพัสดุภายในวันท่ี 31 มค 63 

2.3 ฝ่ายการพัสดุท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเทียบเท่าภายในวันท่ี 15 กพ 63

2.4 คณะกรรมการพิจารณาเทียบเท่าเปรียบเทียบคุณสมบัติของพัสดุและรายงานผลภายใน 

29 กพ 63 ซ่ึงบริษัทรับทราบ และจะเร่งด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

นอกจากน้ันอาจมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในส่วนเน้ืองานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ขอให้มีการ

วางแผนล่วงหน้าเพ่ือมิให้กระทบต่อการขยายเวลา

16 ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ช้ัน 1-9 อาคารหอพักแพทย์ประจ าบ้าน 2,665,437.82     -                   -                  e-bidding ลงแผน เม่ือวันท่ี 7 ก.ค. 2562
อยู่ระหว่างฝ่ายวิศวฯ จัดท าราคากลาง

17 ออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีหน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 
ช้ัน 2 และช้ัน 3

4,606,875.00     -                   -                  คัดเลือก ลงแผน เม่ือวันท่ี 25 มิ.ย. 2562
อยู่ระหว่างฝ่ายวิศวฯ จัดท าราคากลาง และก าหนดเกณฑ์การพิจารณา

18 ออกแบบโครงการปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 2,086,500.00     2,000,000.00      86,500.00         คัดเลือก บจก.ทีพีเอ็ม 
คอนซัลแตนท์ส

C1569/2562RA
ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน

19 ออกแบบงานปรับปรุงคลังยาและห้องผลิตยา ช้ัน 3 อาคาร 3 1,912,625.00     1,800,000.00      112,625.00        คัดเลือก บจก.เมคโปรดีไซน์ C1653/2562RA
ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน

20 ออกแบบปรับปรุงงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม 
ช้ัน 2

       695,500.00 640,000.00        55,500.00         คัดเลือก บจก.เฟเวอ C1182/2562RA
ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน



Update 23 มกราคม 2563

ล าดับท่ี ช่ือรายการ  วงเงิน
งบประมาณ

 ราคาท่ีจัดหา  มูลค่า
ประหยัด

วิธีจัดหา ผู้รับจ้าง ความก้าวหน้าของงาน

งานก่อสร้าง / ปรับปรุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระราม 6)
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21 ปรับปรุงห้องผู้บริหาร 4 อาคารวิจัยและสวัสดิการ 699,508.37        557,772.14        141,736.23        e-bidding หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ C1209/2562RA
ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน

22 ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1 4,200,000.00     -                  -                  e-bidding จัดจ้างแล้ว 2 คร้ัง ยกเลิก จึงต้องสรุปรายละเอียดใหม่ โดยได้ท าโยกงบประมาณ 
โดยได้ท าโยกเงินจากปี 2562 เป็นปี 2563 แต่ได้รับอนุมัติปี 2564 แทน

23 ปรับปรุงระบบปรับอากาศหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง ช้ัน 9 4,355,070.29     -                  -                  คัดเลือก บจก.เพาเวอร์เมติค C1714/2562RA (120 วัน)
ตรวจรับงานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15 ม.ค. 2563 คงเหลืองวดท่ี 2-3

24 ติดต้ังระบบท่อน้ าเย็น อาคาร 1 ช้ัน 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี ZONE A
 และ ZONE B

2,550,714.50     2,525,000.00      25,714.50         คัดเลือก บจก.วี.อาร์.เค เอ็น
เตอร์ไพรส์

C829/2562RA 
ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน

25 ออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน อาคารหอพักแพทย์ 
อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ อาคารหอพักพยาบาล 1 อาคารหอพัก

พยาบาล 2 อาคารหอพักพยาบาล 3 อาคารหอพักพยาบาล 4 อาคาร

หอพักพยาบาล 5 อาคารบริหารอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ อาคาร 3

2,994,332.44     2,990,000.00      4,332.44           คัดเลือก บจก.อินฟอร์เมช่ัน 
อินฟราสตรัคเจอร์ 

คอร์เปอเรช่ัน

C1181/2562RA
ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน

26 ปรับปรุงพ้ืนท่ีหน่วยยานพาหนะ      1,625,362.18       1,625,362.18 -                  e-bidding บจก.พี.พี.
เฟอร์นิเจอร์ แอนด์

เซอร์วิส

C1270/2562RA
ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน

27 ปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์        547,016.16                   -   -                  e-bidding ยกเลิก (คร้ังท่ี 2) เน่ืองจากไม่มีผู้ย่ืนซองเสนอราคา อยู่ระหว่าง RFS ทบทวนรายละเอียดใหม่
 ประกอบกับราคากลางท่ีเกิน 30 วัน ท าให้ต้องจัดท าราคากลางใหม่

28 ปรับปรุงท่อรับน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ อาคาร 1      2,170,508.00       1,634,960.00 535,548.00        e-bidding บจก.อินเตอร์-เม็ค 
เอ็นจิเนียร่ิง

C1535/2562RA ส้ินสุดสัญญา 15 กันยายน 2562
ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน

29 ปรับปรุงแนวท่อลมและหัวจ่ายลม คลังยา B1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์

       537,759.77                     -   -                  e-bidding ด าเนินการคร้ังท่ี 1 โดยวิธี e-bidding ผลปรากฎว่า ยกเลิก 
ด าเนินการคร้ังท่ี 2 โดยวิธีคัดเลือก ผลปรากฎว่า ยกเลิก 

ด าเนินการคร้ังท่ี 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ PR

30 ควบคุมงาน โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ใน
โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3

     2,977,000.00       2,930,000.00 47,000.00         คัดเลือก บจก.เอ็นเนอร์ย่ี 
คอนเซอร์เวช่ัน 

เทคโนโลยี

C1224/2562RA ส้ินสุดสัญญา 23 กุมภาพันธ์ 2563
อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา

31 ปรับปรุงระบบปรับอากาศ งานเวชระเบียน ช้ัน B1 SDMC        930,600.00         910,000.00 20,600.00         เฉพาะเจาะจง บจก.วิงเพาเวอร์ C1364/2562RA ส้ินสุดสัญญา 24 พ.ย. 2562
อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

32 ออกแบบงานปรับปรุงระบบประกอบอาคารคลังเวชภัณฑ์ ช้ัน 5        747,662.50         745,000.00 2,662.50           คัดเลือก บจก.เมคโปรดีไซน์ C1526/2562RA ส้ินสุดสัญญา 26 ก.ย. 2562
ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน

33 ปรับปรุงห้องติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายห้อง DATA CENTER ช้ัน 4 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

     4,598,277.77       4,200,000.00 398,277.77        e-bidding บจก.ไซท์ เพรพ
พาเรช่ัน แมเนจเบนท์

C1728/2562(RA) ส้ินสุดสัญญา 21 ต.ค. 2562
อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา

34 หอผ่ึงเย็นขนาด 600 ตัน พร้อมติดต้ัง อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
จ านวน 2 ชุด

     6,032,700.00       5,275,000.00 757,700.00        คัดเลือก บจก.คังเคียว โซลูช่ัน C1658/2562(RA) ส้ินสุดสัญญา 5 ก.พ. 2563
อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา
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35 ติดต้ังท่อเมนน้ าเย็นระบบปรับอากาศ CHILLER WATER อาคาร 3 ช้ัน
 6-9

     2,422,033.37       1,993,107.25 428,926.12        e-bidding บจก.วี.อาร์.เค เอ็น
เตอร์ไพรส์

C1680/2562(RA) 
ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน

36 ปรับปรุงห้องประชุมเจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-สุภาพสตรี 
ช้ัน 3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

       715,354.29         710,682.09 4,672.20           เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยเดคอเรช่ัน
 แอนด์ เฟอร์นิชช่ิง

อยู่ระหว่างรอสรุปว่า จะด าเนินการปรับปรุงต่อหรือไม่ 
โดยจัดจ้างเป็นคร้ังท่ี 3

37 ปรับปรุงห้องแม่บ้านเป็นห้องพักแพทย์ ช้ัน 7-8 Zone A SDMC        962,131.82                     -   -                  e-bidding ด าเนินการคร้ังท่ี 1 และ 2 ยกเลิก เน่ืองจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
ด าเนินการคร้ังท่ี 3 โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างออก PR

38 ปรับปรุงส านักงานแพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 8 2,154,000.00     2,154,000.00      -                  e-bidding บจก.พี.พี.
เฟอร์นิเจอร์ แอนด์

เซอร์วิส

C1593/2562(RA)
อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา ส้ินสุดสัญญา วันท่ี 31 ต.ค. 2562

39 ปรับปรุงบ้านพักโครงการฟาร์มสร้างสุขภาพ 821,000.00       785,000.00        36,000.00         e-bidding บจก.พี.พี.
เฟอร์นิเจอร์ แอนด์

เซอร์วิส

C1561/2562RA
อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา ส้ินสุดสัญญา วันท่ี 18 ก.ย. 2562

40 เดินท่อน้ าประปาใหม่ บริเวณด้านหลังอาคารหอพักพยาบาล 1,2,3,4,5 2,733,443.41     2,020,900.00      712,543.41        e-bidding หจก.เอสทีอี เอ็น
เตอร์

C1485/2562RA 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา ส้ินสุดสัญญา วันท่ี 7 ก.ย. 2562

41 ปรับปรุงระบบระบายอากาศลานจอดรถช้ัน B1 ถึง B3 ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์

8,560,000.00     5,600,000.00      2,960,000.00     เฉพาะเจาะจง 
(มูลนิธิฯ)

บจก.วิงเพาเวอร์ C126/2562(M) ลงวันท่ี 20 ธ.ค. 2562 ระยะเวลา 120 วัน (4 งวดงาน)
เร่ิมสัญญา 27 ม.ค. 63 ส้ินสุดสัญญา 25 พ.ค. 63

42 ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ช้ัน 1-3 อาคารพัสดุ 1,826,606.94     -                  -                  e-bidding ได้รับราคากลางจากวิศวฯ วันท่ี 31 ก.ค. 2562
ส่งแผนอนุมัติ 25 ก.ค. 2562 รอแผนอนุมัติ พร้อมลงโครงการได้ทันที

43 ปรับปรุงพ้ืนท่ีให้บริการตรวจผู้ป่วย ZONE S-T ช้ัน 4 อาคารศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

2,665,861.89     -                  -                  e-bidding อยู่ระหว่าง RFS แก้ไขแบบ

44 ปรับปรุงห้องน้ า ห้องพักผู้ป่วย IPD Ward 76 ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์

1,509,063.57     -                  -                  e-bidding อยู่ระหว่างออก PR

45 ปรับปรุงห้องน้ าหอผู้ป่วยพิเศษ 86 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 1,509,063.57     -                  -                  e-bidding อยู่ระหว่างออก PR

46 ปรับปรุงหน่วยหัตถการเฉพาะทาง ช้ัน 1 โซนซี ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์

982,352.75       -                  -                  e-bidding งานบริหาร SDMC ให้ชะลอเร่ืองไว้ก่อน

47 ปรับปรุงถนนรอบเสาธงชาติ หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี 1,002,403.47     -                  -                  e-bidding รายงานผลยกเลิก เน่ืองจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค

48 ปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง ช้ัน 1-4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 20,000,000.00   -                  -                  e-bidding อยู่ระหว่างอนุมัติร่าง TOR
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49 ร้ือทุบอาคารโรงพยาบาลเดชา (เก่า) ถนนพญาไท บจก.แทคทีม เอ็นจิ
เนียร่ิง

ข้ันตอนการร้ือถอน รพ เดชามี timeline ดังน้ี
1.คาดว่าจะท าสัญญาได้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 กพ 63

2.บริษัทขออนุมัติกับกทม เพ่ือร้ือถอนภายใน 1.5 เดือน (ไม่เกินวันท่ี 31 มีนาคม 63)

3.บริษัทร้ือถอน 4.5 ถึง 5 เดือน (ไม่เกิน 31 สค 63 )

4.ระยะเวลาท าถนน 1 เดือน (ไม่เกิน 30 กย 63)

โดยบริษัทแทคทีมได้ร่วมประชุมและรับทราบ Timeline ด้วย

By : ทีมก่อสร้าง ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Tel. 2941


