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ซ้ือหรือจ้าง

1 1.  เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300  @ 355 ประกวด 1 1 ราย 1 ราย เสนอราคาถูกตอ้ง ช.5/58

     สเปคท่ี 1 ระยะเวลาเช่า 3 ปี เคร่ือง  = 3,834,000 ราคา บริษทั วิชุสิน บริษทั วิชุสิน บริษทั วิชุสิน ตามเง่ือนไข และ 4 กนัยายน 2558

36 มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั รายละเอียด
เดือน รายการท่ี 1  @ 355 รายการท่ี 1 3,834,000 เสนอราคาเท่ากบั

2.  เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 50  @ 390  = 3,834,000 รายการท่ี 2 702,000 วงเงินจดัเช่า

     สเปคท่ี 2 ระยะเวลาเช่า 3 ปี เคร่ือง  = 702,000 รายการท่ี 2  @ 390

36  = 702,000

เดือน

รวมเป็นเงิน 4,536,000 รวมเป็นเงิน 4,536,000

จา้งลา้ง....

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2558

หน่วยงาน   จัดหาครุภณัฑ์  งานพสัดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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2 จา้งลา้งภาชนะอุปกรณ์พร้อม 1  @ 128,400 สอบ 3 3 ราย 3 ราย เสนอราคาถูกตอ้ง จ. 27/58

แรงงาน รายการ  = 1,540,800 ราคา 1. บริษทั ดิช  @ 138,030 1. บริษทั ดิช 1. บริษทั ดิช 1,656,360 ตามเง่ือนไข และ 28 สิงหาคม 2558

12 วอช เซอร์วิช 1,656,360 วอช เซอร์วิช วอช เซอร์วิช ลดเหลือ รายละเอียด
เดือน จ ากดั จ ากดั จ ากดั  @ 137,500 เสนอราคาต ่าสุด

 = 1,650,000 สูงกว่าวงเงินจา้ง

2. บริษทั เอส  @ 150,000 2. บริษทั เอส 7.08%

เอส เอ็น  = 1,800,000 เอส เอ็น

ดิสทริบิวเตอร์ ดิสทริบิวเตอร์

จ ากดั จ ากดั

3. บริษทั ไทย  @ 160,500 3. บริษทั ไทย

สจ๊วต เซอร์วิส  = 1,926,000 สจ๊วต เซอร์วิส

เซ็ส จ ากดั เซ็ส จ ากดั

รวมเป็นเงิน 1,540,800 รวมเป็นเงิน 1,650,000

1.หมอ้ตม้....
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3 1.  หมอ้ตม้อาหารขนาดไม่นอ้ย 1 417,300 สอบ 1 1 ราย 1 ราย เสนอราคาถูกตอ้ง เลขท่ีและวนัท่ี

     กว่า 150 ลิตร ใชพ้ลงังาน ชุด ราคา บริษทั กมล บริษทั กมล บริษทั กมล 856,000 ตามเง่ือนไข และ ของสญัญา ยงัไม่

     ไอน ้าพร้อมติดตั้ง โกศล อิเล็กทริค โกศล อิเล็กทริค โกศล อิเล็กทริค ลดเหลือ รายละเอียด ไดจ้ดัท า เน่ืองจาก

จ ากดั จ ากดั จ ากดั 850,000 เสนอราคาต ่าสุด รอเงินประจ างวด

2.  หมอ้ตม้อาหารขนาดไม่นอ้ย 1 438,700 รายการท่ี 1 438,700 ต ่ากว่าวงเงินขอซ้ือ งบประมาณปี 

     กว่า 300 ลิตร ใชพ้ลงังาน ชุด ยีห่อ้ CROWN 0.70% 2559

     ไอน ้าพร้อมติดตั้ง รุ่น DLT-40

แคนนาดา

รายการท่ี 2 417,300

ยีห่อ้ ZANUSSI

รุ่น 275010

อิตาลี

รวมเป็นเงิน 856,000

รวมเป็นเงิน 856,000 รวมเป็นเงิน 850,000

เกา้อ้ีเลค...
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4 เกา้อ้ีเลคเชอร์ 40  @ 6,700 สอบ 3 2 ราย 2 ราย เสนอราคาถูกตอ้ง เลขท่ีและวนัท่ี
ตวั  = 268,000 ราคา 1. บริษทั ราชา  @ 6,000 1. บริษทั ราชา 1. บริษทั ราชา 240,000 ตามเง่ือนไข และ ของสญัญา ยงัไม่

กรุ๊ปหาดใหญ่  = 240,000 กรุ๊ปหาดใหญ่ กรุ๊ปหาดใหญ่ ลดเหลือ รายละเอียด ไดจ้ดัท า เน่ืองจาก

จ ากดั ยีห่อ้ Rockworth จ ากดั จ ากดั   @ 6,900 เสนอราคาต ่าสุด รอเงินประจ างวด

รุ่น Vigo Vo11  = 236,000 ต ่ากว่าวงเงินขอซ้ือ งบประมาณปี 

2. บริษทั สยาม 10.45% 2559

2. บริษทั สยาม  @ 6,600 นครินทร์ จ  ากดั

นครินทร์ จ  ากดั  = 264,000

ยีห่อ้ Rockworth

รุ่น Vigo Vo11

รวมเป็นเงิน 268,000 รวมเป็นเงิน 236,000
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