
ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง

จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

1 อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองหรือใบมีด 10,000 
ใบ

 @ 73.83 สอบ 2 1 ราย  @ 64.20 1 ราย บริษัท เมดิก้าแคร์  @ 64.20 เสนอราคาถูกต้อง วร.123/58

ที่ใช้ส าหรับตัดและเชื่อมสายถุง  = 738,300 ราคา บริษัท เมดิก้าแคร์  = 642,000 บริษัท เมดิก้าแคร์จ ากัด  = 642,000 ตามเง่ือนไข และ 28 กรกฎาคม 2558

เลือดแบบปราศจากเชื้อ จ ากัด Fresenius Kabi/ จ ากัด รายละเอียด

( Sterile Connection Device ) เยอรมัน เสนอราคาต่ ากว่า

รวมเป็นเงิน 738,300 รวมเป็นเงิน 642,000.00 วงเงินขอจัดซื้อ

13.04%

2 ที่แขวน...

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2558
หน่วยงาน   จัดหาวัสดุ  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/

จ้าง
จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2 1.  ที่แขวน Oxyen Flow Meter 27 ชุด  @ 4,560 สอบ 7 3 ราย รายการที่ 1,2,5

 = 123,120 ราคา 1. หจก.โนเบิล ยกเลิกการสอบราคา

2.  ที่แขวน Ambu ส าหรับแขวนกับ 27 อัน  @ 3,800  เมด แอนด์ เทค ไม่มีผู้ผ่านการ

     ระบบราง  = 102,600 คัดเลือกและขอด า

3.  ที่แขวนสาย Suction ส าหรับ 27 อัน  @ 950 2. บริษัท เอ็ม 
แอล

เนินการจัดซื้อโดย
     แขวนกับระบบราง  = 25,650 เทคโนโลย่ี จ ากัด วิธีพิเศษ
4.  ที่แขวนขวด Suction ส าหรับ 27 อัน  @ 2,850
     แขวนกับระบบราง  = 76,950 3. บริษัท ฟาร์เมด รายการที่ 3,4

5.  ที่แขวนเคร่ือง Suction ส าหรับ 27 ชุด  @ 4,560 แอนด์ ซายด์ ขอแก้ไขสเปคและ
     แขวนกับระบบราง  = 123,120 จ ากัด จัดซื้อโดยวิธีตกลง

( วร.293/58 ) ราคาเนือ่งจาก
หลักฐานไม่ครบ วงเงินไม่ถึง
ไม่พิจารณาทั้ง 200,000 บาท

รวมเป็นเงิน 451,440.00 3 ราย
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 

(แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าความสะอาด 1  @ 25,666.66 สอบ 4 4 ราย 4 ราย เสนอราคาถูกต้อง จ.17/58

อาคารหอพักปิ่นสงขลา 1-2 รายการ  = 308,000 ราคา 1. บริษัท พีเอซี.  @ 25,200 1. บริษัท พีเอซี. บริษัท พีเอซี. 302,400 ตามเง่ือนไข และ 1 กรกฎาคม 2558

และดาราคาม 1-2 12 อินเตอร์แคร์ร่ิง  = 302,400 อินเตอร์แคร์ร่ิง อินเตอร์แคร์ร่ิง รายละเอียด

( จ.263/58 ) เดอืน จ ากัด จ ากัด จ ากัด เสนอราคาต่ าสดุ

ต่ ากว่าวงเงิน

2. ห้างหุน้สว่น  @ 25,548.75 2. ห้างหุน้สว่น ขอจัดจ้างและราคา

จ ากัด หาดใหญ่  = 306,584.96 จ ากัด หาดใหญ่ กลาง 1.81 %

คลีนเน็ส แอนด์ คลีนเน็ส แอนด์

เซอร์วิส เซอร์วิส

3. บริษัท 108  @ 28,166.10 3. บริษัท 108

เคมีภัณฑ์และ  = 337,993.25 เคมีภัณฑ์และ

บริการ จ ากัด บริการ จ ากัด

4. ห้างหุน้สว่น  @ 28,604.66 4. ห้างหุน้สว่น

จ ากัด เค.พี.อาร์  = 343,255.96 จ ากัด เค.พี.อาร์

แลนด์สเคป แลนด์สเคป

รวมเป็นเงิน 308,000 รวมเป็นเงิน 302,400

2 เตียงผู้ป่วย...

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม  2558

หน่วยงาน   จัดหาครุภัณฑ ์ งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2 1.  เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้าส าหรับ 28  @ 64,348 ประกวด 4  2 ราย  1 ราย รายการที่ 1 ค.164/58/58

     ยึดอุปกรณ์ทางออร์โธปิดิกส์ เตียง  = 1,801,744 ราคา 1. บริษัท ยูนิ บริษัท ยูนิเวอร์ บริษัท ยูนิ เสนอราคาถูกต้อง  13  กรกฏาคม 2558

2.  เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ 26  @ 45,000 เวอร์แซล ควอลิต้ี แซล ควอลิต้ี เวอร์แซล ควอลิต้ี ตามเง่ือนไข และ

     3 ไก เตียง  = 1,170,000 จ ากัด จ ากัด จ ากัด รายละเอียด

รายการที่ 1  @ 64,348 รายการที่ 1 รายการที่ 1  = 1,801,744 เสนอราคาต่ ากว่า

 = 1,801,744 ลดเหลือ วงเงินขอจัดซื้อ

 @ 64,285.71

 = 1,800,000 รายการที่ 2

ยกเลิกประกวดราคา

และขออนุมัติ

สอบราคาใหม่

2.บริษัท ฟาร์เมด

แอนด์ ซายด์

จ ากัด

รายการที่ 2  @ 47,500

หลักฐานไม่ครบ  = 1,235,000

ไม่พิจารณา

รวมเป็นเงิน 2,971,744 รวมเป็นเงิน 1,800,000

3 จ้างปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3 จ้างปรับปรุงส านักงานภาควิชา 1 สอบ 5 1 ราย 1 ราย เสนอราคาถูกต้อง จ.22/58

จิตเวชศาสตร์ รายการ ราคา ห้างหุน้สว่น ห้างหุน้สว่น ห้างหุน้สว่น 1,200,000 ตามเง่ือนไข และ 27 กรกฎาคม 2558

  - หมวดงานสถาปัตยกรรม จ ากัด พรชัย จ ากัด พรชัย จ ากัด พรชัย ลดเหลือ รายละเอียด

  - หมวดงานไฟฟ้า เฟอร์นิช เฟอร์นิช เฟอร์นิช 1,180,000 เสนอราคาต่ ากว่า

รวม 998,200 945,930 วงเงินขอจัดจ้าง

Factor F 1.2726 1.2726 และราคากลาง 7.08 %

รวม 1,270,309.32 1,203,790.51

คิดเพียง 1,270,000 1,200,000

รวมเป็นเงิน 1,270,000 รวมเป็นเงิน 1,180,000

4 จ้างปรับปรุง...

 -3-



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4 จ้างปรับปรุงครัวฮาลาล 1 สอบ 3 2 ราย 1 ราย เสนอราคาถูกต้อง จ.20/58

งานโภชนาการ ประกอบด้วย รายการ ราคา 1. บริษัท บารอ บริษัท บารอ บริษัท บารอ 1,139,999 ตามเง่ือนไขและ 21 กรกฎาคม 2558

  - หมวดงานสถาปัตยกรรมและ 472,468.00 กัต เอ็นจิเนียร่ิง 472,468.00 กัต เอ็นจิเนียร่ิง กัต เอ็นจิเนียร่ิง รายละเอียด

     โครงสร้าง จ ากัด จ ากัด จ ากัด เสนอราคาต่ ากว่า

  - หมวดงานไฟฟ้าและสื่อสาร 77,147.21 77,147.21 วงเงินขอจัดจ้างและ

  - หมวดงานระบายอากาศระบบ 655,564.00 590,383.79 ราคากลาง 25.49 %

     ไอน้ า ระบบสขุาภิบาล

รวม 1,205,179.21 1,139,999.00

Factor F 327,929.26

รวม 1,533,108.47

คิดเพียง 1,530,000.00

  - หมวดงานสถาปัตยกรรมและ 2. ห้างหุน้สว่น 474,468.00

     โครงสร้าง จ ากัด ศศิบิวดิ้ง 

  - หมวดงานไฟฟ้าและสื่อสาร ดีเวลลอป เม้นท์ 77,147.21

  - หมวดงานระบายอากาศระบบ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 655,564.00

     ไอน้ า ระบบสขุาภิบาล

รวม 1,205,179.21

Factor F 194,820.79

รวม 1,400,000.00

รวมเป็นเงิน 1,530,000 รวมเป็นเงิน 1,139,999

5 จ้างปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

5 จ้างปรับปรุงผนังบุฟองยางหุม้ 1 402,142 สอบ 4 2 ราย 2 ราย เสนอราคาถูกต้อง จ.21/58

ผ้าศูนย์ Simulation Center ชั้น 6 รายการ ราคา 1. บริษัท เพอร์ 351,873.90 1. บริษัท เพอร์ บริษัท เพอร์ 351,873.90 ตามเง่ือนไขและ 21 กรกฎาคม 2558

อาคารแพทยศาสตร์ศึกษา เฟกอินทีเรีย เฟกอินทีเรีย เฟกอินทีเรีย ลดเหลือ รายละเอียด

ซพัพลาย จ ากัด ซพัพลาย จ ากัด ซพัพลาย จ ากัด 350,000 เสนอราคาต่ าสดุ

ต่ ากว่าวงเงินจัดจ้าง

2. ห้างหุน้สว่น 377,325 2. ห้างหุน้สว่น และราคากลาง

จ ากัด พรชัย จ ากัด พรชัย 12.96%

เฟอร์นิช เฟอร์นิช

รวมเป็นเงิน 402,142 รวมเป็นเงิน 350,000

6 ตู้เย็นเก็บเลือด...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

6 ตู้เย็นเก็บเลือด 1 ชุด 500,000 สอบ 4 2 ราย 2 ราย บริษัท กิบไทย 330,000 เสนอราคาถูกต้อง ค.165/58

( Blood Bank Refrigerator ) ราคา 1. บริษัท วีนัส 465,000 1. บริษัท วีนัส จ ากัด ลดเหลือ ตามเง่ือนไขและ 27 กรกฎาคม 2558

โลจิสติกส ์จ ากัด Helmer โลจิสติกส ์จ ากัด 310,000 รายละเอียด

รุ่น HB120 เสนอราคาต่ าสดุ

2. บริษัท กิบไทย ต่ ากว่าวงเงินจัดซื้อ

2. บริษัท กิบไทย 330,000 จ ากัด 38%

จ ากัด Haier

รุ่น HXC-608B

รวมเป็นเงิน 500,000 รวมเป็นเงิน 310,000

7 เคร่ืองคอม...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

7 1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 18  @ 13,800 สอบ 5 3 ราย 3 ราย เสนอราคาถูกต้อง ค.166/58

     ( CPU+จอ ) สเปคที่ 1 เคร่ือง  = 248,400 ราคา 1. บริษัท เอม 1. บริษัท เอม 1. บริษัท เอม ตามเง่ือนไข และ 6 สิงหาคม 2558

2.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 10,950 คอนซลัต้ิง จ ากัด คอนซลัต้ิง จ ากัด คอนซลัต้ิง จ ากัด รายละเอียด

     ไม่รวมจอ สเปคที่ 1 เคร่ือง รายการที่ 1  @ 13,380 รายการที่ 1 240,840 รายการที่ 1-2

3.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 16,500  = 240,840 2. บริษัท เอ.มิ รายการที่ 2 10,800 เสนอราคาต่ ากว่า

     ( CPU+จอ ) สเปคที่ 2 เคร่ือง รายการที่ 2 10,800 โปร จ ากัด รวมเป็นเงิน 251,640 วงเงินขอจัดซื้อ

4.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2  @ 37,500 รายการที่ 3 15,700 รายการที่ 1 = 3.04%

     ( CPU+จอ ) สเปคที่ 3 เคร่ือง  = 75,000 รายการที่ 4  @ 36,000 3. ห้างหุน้สว่น 2. บริษัท เอ.มิ รายการที่ 2 = 1.37%

 = 72,000 จ ากัด ซแีอนด์อาร์ โปร จ ากัด

รวม 339,940 อินฟอร์เมชั่น รายการที่ 4 70,000 รายการที่ 3 ค.167/58

เทคโนโลยี เสนอราคาต่ ากว่า 6 สิงหาคม 2558

2. บริษัท เอ.มิ 3. ห้างหุน้สว่น วงเงินขอจัดซื้อ

โปร จ ากัด จ ากดั ซีแอนดอ์าร์ 7.70%

รายการที่ 1  @ 14,000 อินฟอร์เมชั่น

 = 252,000 เทคโนโลยี รายการที่ 4 ค.168/58

รายการที่ 2 11,500 รายการที่ 3 15,230 เสนอราคาต่ ากว่า 6 สิงหาคม 2558

รายการที่ 3 16,500 วงเงินขอจัดซื้อ

รายการที่ 4  @ 35,000 0.67%

 = 70,000

รวม 350,000

3 ห้างหุน้สว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

3. ห้างหุน้สว่น

จ ากดั ซีแอนดอ์าร์

อินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี

รายการที่ 1  @ 13,590

 = 244,620

รายการที่ 2 10,990

รายการที่ 3 15,230

รายการที่ 4  @ 35,990

 = 71,980

รวม 342,820

รวมเป็นเงิน 350,850 รวมเป็นเงิน 336,870

8 เช่าเคร่ือง...

 -8-



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

8 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 80  @ 355 สอบ 1 ราย 1 ราย 1 ราย เสนอราคาถูกต้อง ช.7/58

ระยะเวลาเช่า 3 ปี เคร่ือง  = 1,022,400 ราคา บริษัท วิชุสนิ  @ 355 บริษัท วิชุสนิ บริษัท วิชุสนิ 1,022,400 ตามเง่ือนไขและ 13 สิงหาคม 2558

มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  = 1,022,400 มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด รายละเอียด

เสนอราคาเท่ากับ

วงเงินจัดเช่า

รวมเป็นเงิน 1,022,400 รวมเป็นเงิน 1,022,400

9 จ้างปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

9 จ้างปรับปรุงห้องผลิตน้ าดื่ม 1 สอบ 4 3 ราย 2 ราย บริษัท บารอกตั 415,000 จ.24/58

ฝ่ายเภสชักรรม ( ชั้น B ) รายการ ราคา 1. ห้างหุน้สว่น 1. ห้างหุน้สว่น เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 13 สิงหาคม 2558

  - หมวดงานสถาปัตยกรรมและ 267,840.00 จ ากัด หาดใหญ่ 267,840.00 จ ากัด ซเีอ็นคอน

     โครงสร้าง สามชัยก่อสร้าง สตรัคชั่น แอนด์

  - หมวดงานไฟฟ้าและระบาย 86,340.12 86,340.12 วอเตอร์บลาสต้ิง

     อากาศ

  - หมวดงานสขุาภิบาล - ไอน้ า 20,241.40 20,241.40 2. บริษัท บารอกตั

รวม 374,421.52 374,421.52 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั

Factor F 1.2694 F 1.2552

100,869.16 95,578.48

รวม 475,290.68 470,000.00

คิดเพียง 470,000.00

2 ห้างหุน้สว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

  - หมวดงานสถาปัตยกรรมและ 2. ห้างหุน้สว่น 267,840.00

     โครงสร้าง จ ากัด ซเีอ็นคอน

  - หมวดงานไฟฟ้าและระบาย สตรัคชั่น แอนด์ 86,340.12

     อากาศ วอเตอร์บลาสต้ิง

  - หมวดงานสขุาภิบาล - ไอน้ า 20,241.40

รวม 374,421.52

Factor 102,000.00

รวม 476,421.52

ลดเหลือ

คิดเพียง 434,000.00

3 บริษัท...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงินที่ขอ

จัดซือ้(แต่

ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จ านวนผู้ยื่น

เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ   

  (แต่ละรายการ/

ผลิตภัณฑ)์

จ านวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ

ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงินที่ขอ

อนุมตัิซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

  - หมวดงานสถาปัตยกรรมและ 3. บริษัท บารอกตั 267,840.00 เสนอราคาถูกต้อง

     โครงสร้าง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ตามเง่ือนไขและ

  - หมวดงานไฟฟ้าและระบาย 86,340.12 รายละเอียด

     อากาศ เสนอราคาต่ ากว่า

  - หมวดงานสขุาภิบาล - ไอน้ า 20,241.40 วงเงินจัดจ้างและ

รวม 374,421.52 ราคากลาง 11.70 %

Factor F 1.1089

40,578.48

รวม 415,000.00

รวมเป็นเงิน 470,000.00 รวมเป็นเงิน 415,000
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