
ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 กระดาษช าระม้วนใหญ่ 14,400   @45.48 ประกวด 17 1 ราย 1 ราย วร.126/61

ส าหรับห้องน า้ ม้วน  =654,912 ราคาอิเล็ก- ห้างหุ้นสุน่จ ากดั ห้างหุ้นสุน่จ ากดั ห้างหุ้นสุน่จ ากดั ลว. 3 เมย.61

ทรอนิกส์ ธีชาโปรดกัส์ ธีชาโปรดกัส์ ธีชาโปรดกัส์

2 กระดาษช าระชนิดแผ่น 23,040   @31.65 (e-bidding) รายการที่ 1   @45.58 รายการที่ 1,2 รายการที่ 1 641,952.00 เสนอราคาถกูต้องตาม

ใหญ่ (เช็ดมือ) ม้วน  =729,216 Price Pre-  =641,952.00 เง่ือนไข และรายละเอียด

formance รายการที่ 2 719,078.40 เสนอราคาต ่ากวา่วงเงิน

เกณฑ์ราคา รายการที่ 2   @31.21 จดัซือ้ 

 =719,078.40 รายการที่ 1 1.98%

 Kimberly-Clark แถม 48 ม้วน มลูคา่

 2,139.84 บาท

รายการที่ 2 1.39%

แถม 144 หอ่ มลูคา่

 4,494.24 บาท

รวมเป็นเงิน 1,384,128.00 รวมเป็นเงิน 1,361,030.40

2 1.ถงุพลาสติก…

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561

หน่วยงาน   จัดหาวัสดุ  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

2 1.ถงุพลาสติกสีด า ขนาด 6,500   @31.00 ประกวด 14 3 ราย 1 ราย

26" x 26" กก.  =201,500 ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท บี แอนด์ บริษัท ชยักานต์ บริษัท ชยักานต์ วร.124/61

ทรอนิกส์ บี อินเตอร์แพ็ค พลาสติก จ ากดั พลาสติก จ ากดั ลว. 10 เมย.61

2.ถงุพลาสติกสีด า ขนาด 8,000   @37.45 (e-bidding) จ ากดั รายการที่ 2-3 รายการที่ 2 267,920 เสนอราคาถกูต้องตาม

27" x 36" กก.  =299,600 Price Pre- รายการที่ 1   @37.00 เง่ือนไข และรายละเอียด

formance  =240,500 รายการที่ 3 189,765 รายการที่  2  เสนอ

3.ถงุพลาสติกใสข่ยะติดเชือ้ 4,500   @40.50 เกณฑ์ราคา (ผิดสเปค) ลดเหลือ ราคาต ่ากวา่วงเงินจดัซือ้ 

 สีแดง ขนาด 26" x 26" กก.  =182,250 189,000 10.57%

รายการที่ 2   @37.00 รายการที่  3  เสนอ

4.ถงุพลาสติกสีด า ขนาด 3,000   @31.75  =296,000 ราคาสงูกวา่วงเงินจดัซือ้ 

 36" x 45" กก.  =95,250 (ผิดสเปค) 3.70%

รายการที่ 3   @47.00

 =211,500

(ผิดสเปค)

รายการที่ 4   @37.00

 =111,000

(ผิดสเปค)

2.บริษัท ชยักานต์…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

2.บริษัท ชยักานต์

พลาสติก จ ากดั

รายการที่ 1   @33.49

 =217,685

(ผิดสเปค)

รายการที่ 2   @33.49

 =267,920

รายการที่ 3   @42.17

 =189,765

รายการที่ 4   @33.49

 =100,470

(ผิดสเปค)

3.บริษัท แบล็ค 

แบค แพค รีไซเคิล

จ ากดั คณุสมบตัิไมค่รบ

รวมเป็นเงิน 778,600 รวมเป็นเงิน 456,920

3 Triple…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

3 Triple Blood Bag with 12,000   @192.60 ประกวด 5  1 ราย  1 ราย

CPDA1 450CC. bag  =2,311,200 ราคาอิเล็ก- บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส

(ชนิดมี Deversion Pouch) ทรอนิกส์ เอช (ประเทศไทย) เอช (ประเทศไทย) เอช (ประเทศไทย)

(e-bidding) จ ากดั   @192.60 จ ากดั จ ากดั 2,311,200 เสนอราคาถกูต้องตาม  วร.149/61

Price Pre-  =2,311,200 เง่ือนไข และรายละเอียด ลว. 27 เมย.61

formance Terumo/อินเดีย เสนอราคาเทา่กบั

เกณฑ์ราคา วงเงินจดัซือ้ 

รวมเป็นเงิน 2,311,200 รวมเป็นเงิน 2,311,200

4 1.Semipermanent 120   @7,300.00 ประกวด 12  4 ราย  4 ราย

   Catheter 14.5 Fr ชดุ  =876,000 ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท เมดิทอป 1.บริษัท เมดิทอป บริษัท ฟาโวริกา  วร.143/61

   ขนาดเล็ก 19 cm. ทรอนิกส์ จ ากดั จ ากดั จ ากดั ลว. 5 เมย.61

(e-bidding) รายการที่ 1   @7,000.00 รายการที่ 1-3 รายการที่ 1 826,896 เสนอราคาถกูต้องตาม

2.Semipermanent 50   @7,300.00 Price Pre-  =840,000 เง่ือนไข และรายละเอียด

   Catheter 14.5 Fr ชดุ  =365,000 formance 2.บริษัท แนชเชอ รายการที่ 2 344,540 เสนอราคาต ่ากวา่วงเงิน

   ขนาดกลาง 23 cm. เกณฑ์ราคา รายการที่ 2   @7,000.00 เริล มีเดีย จ ากดั จดัซือ้   5.94%

 =350,000 รายการที่ 1-3 รายการที่ 3 82,689.60

3.Semipermanent 12   @7,300.00

   Catheter 14.5 Fr ชดุ  =87,600 รายการที่ 1   @7,000.00 3.บริษัท ฟาโวริกา 

   ขนาดใหญ่ 33 cm.  =84,000 จ ากดั

รายการที่ 1-3

2.บริษัท แนชเชอ…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

2.บริษัท แนชเชอ

เริล มีเดีย จ ากดั 4.บริษัท วิล-

รายการที่ 1   @6,979.00 แฮล์ม ฟาร์มาซตูิ

 =837,480 คอล จ ากดั

รายการที่ 1-2

รายการที่ 2   @6,979.00

 =348,950

รายการที่ 3   @6,979.00

 =83,748

3.บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากดั

รายการที่ 1   @6,890.80

 =826,896

รายการที่ 2   @6,890.80

 =344,540

รายการที่ 3   @6,890.80

 =82,689.60

4.บริษัท วิลแฮล์ม…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

4.บริษัท วิล-

แฮล์ม ฟาร์มาซตูิ

คอล จ ากดั

รายการที่ 1   @6,949.65

 =833,958

รายการที่ 2   @6,949.65

 =347,482.50

รวมเป็นเงิน 1,328,600 รวมเป็นเงิน 1,245,125.60

5 ชดุอปุกรณ์ส าหรับแยกเก็บ 400   @4,761.50 ประกวด 5 1 ราย 1 ราย

เฉพาะเกล็ดโลหิตที่มี ชดุ  =1,904,600 ราคาอิเล็ก- บริษัท เมดิก้าแคร์ บริษัท เมดิก้าแคร์ บริษัท เมดิก้าแคร์  วร.148/61

ปริมาณเม็ดโลหิตขาว ทรอนิกส์ จ ากดั   @4,761.50 จ ากดั จ ากดั 1,904,600 เสนอราคาถกูต้องตาม ลว. 20 เมย.61

ขาวน้อย (Platetetphere- (e-bidding)  =1,904,600 เง่ือนไข และรายละเอียด

sis) Price Pre- Fresenius Kabi เสนอราคาเทา่กบั

formance Germany วงเงินจดัซือ้ 

เกณฑ์ราคา

รวมเป็นเงิน 1,904,600 รวมเป็นเงิน 1,904,600

6.ฃดุกรอง…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

6 ฃดุกรองเม็ดเลือดขาวออก 3,500   @394.83 ประกวด 4 1 ราย 1 ราย

จากเม็ดเลือดแดงแบบ set  =1,381,905 ราคาอิเล็ก- บริษัท เมดิก้าแคร์ บริษัท เมดิก้าแคร์ บริษัท เมดิก้าแคร์  วร.147/61

Blood Bank Site ทรอนิกส์ จ ากดั   @390.55 จ ากดั จ ากดั  =1,366,925 เสนอราคาถกูต้องตาม ลว. 20 เมย.61

(e-bidding)  =1,366,925 เง่ือนไข และรายละเอียด

Price Pre- Fresenius Kabi เสนอราคาต ่ากวา่

formance Germany วงเงินจดัซือ้  1.08%

เกณฑ์ราคา

รวมเป็นเงิน 1,381,905 รวมเป็นเงิน 1,366,925

7 1.หน้ากากอนามยัใช้ครัง้ 64,000   @0.86 ประกวด 22 3 ราย 3 ราย

เดียวแบบผกู ชิน้  =55,040 ราคาอิเล็ก- 1.บริษัท ดีเคเอส 1.บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส  วร.137/61

ทรอนิกส์ เอช (ประเทศไทย) เอช (ประเทศไทย) เอช (ประเทศไทย) ลว. 30 มีค.61

2.หน้ากากอนามยัใช้ครัง้ 960,000   @0.77 (e-bidding) จ ากดั จ ากดั จ ากดั

เดียวแบบสายคล้อง ชิน้  =739,200 Price Pre- รายการที่ 1   @0.86 รายการที่ 1-2 รายการที่ 1 55,040 เสนอราคาถกูต้องตาม  วร.138/61

formance  =55,040 เง่ือนไข และรายละเอียด ลว. 30 มีค.61

เกณฑ์ราคา 2.บริษัท โอเร็กซ์ บริษัท โอเร็กซ์ รายการที่ 1  เสนอราคา

รายการที่ 2   @0.86 เทรดดิง้ จ ากดั เทรดดิง้ จ ากดั ต ่าสดุ เทา่กบัวงเงินจดัซือ้  

 =825,600 รายการที่ 1-2 รายการที่ 2 720,000 รายการที่ 2  เสนอราคา

3M ต ่าสดุ ต ่ากวา่วงเงิน

3.บริษัท บนุย์วา จดัซือ้   2.66 %

นิช อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั

รายการที่ 1-2

2.บริษัท โอเร็กซ์…
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอ
จัดซือ้(แต่ละ
รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่าน
การคัดเลือก/

รายช่ือ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

2.บริษัท โอเร็กซ์

เทรดดิง้ จ ากดั

รายการที่ 1   @0.87

 =55,680

รายการที่ 2   @0.75

 =720,000

Orex Medimask

3.บริษัท บนุย์วา

นิช อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั

รายการที่ 1   @0.86

 =55,040

รายการที่ 2   @0.77

 =739,200

Medimask,Flite

รวมเป็นเงิน 794,240 รวมเป็นเงิน 775,040
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอจัดซือ้
(แต่ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่านการ
คัดเลือก/รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 ชดุฉายแสงรักษาโรคผิว 1 1,217,600 ประกวด 5 1 ราย 1 ราย

หนงัชนิดอลัตร้าไวโอเลต ชดุ ราคาอิเล็ก- บริษัท เบคไทย บริษัท เบคไทย บริษัท เบคไทย ค.139/61

เอและบี ทรอนิกส์ กรุงเทพอปุกรณ์ กรุงเทพอปุกรณ์ กรุงเทพอปุกรณ์ ลว.17 พค.61

(e-bidding) เคมีภณัฑ์ จ ากดั 1,444,500 เคมีภณัฑ์ จ ากดั เคมีภณัฑ์ จ ากดั 1,444,500 เสนอราคาถกูต้อง

Price Pre- Waldmann ลดเหลือ ตามเง่ือนไข และ

formance รุ่น UV7200K 1,417,750 รายละเอียด

เกณฑ์ราคา เสนอราคาสงูกวา่

วงเงินจดัซือ้ 16.44%

บริษัทมีหนงัสือแจ้ง

1.เพ่ิมแวน่กนัแสงอลั-

ตร้าไวโอเลตส าหรับ

คนไข้  4  อนั

2.แถมแวน่กนัแสง

อลัตร้าไวโอเลตส าหรับ

ผู้ปฏิบตัิงาน (ชนิด

พิเศษ) 1 อนั

3.หลงัหมดระยะประ-

กนั บริษัทจะสง่ชา่งมา

บ ารุงรักษาเป็นเวลา 2

รวมเป็นเงิน 1,217,600 รวมเป็นเงิน 1,417,750 ปี (ใมร่วมอะไหล)่

2.จ้างก่อสร้าง...

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561

หน่วยงาน   จัดหาครุภัณฑ์  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอจัดซือ้
(แต่ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่านการ
คัดเลือก/รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

2 จ้างก่อสร้างโครงการ ประกวด 33 6 ราย 4 ราย

ปรับปรุงห้องหตัถการ ราคาอิเล็ก- 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น จ.23/61

ชัน้ 14 A และเพ่ิมเติมตู้ เก็บ ทรอนิกส์ จ ากดั อ านวย จ ากดั อ านวย จ ากดั อ านวย ลว.4 พค.61

เอกสารชัน้ 14 ส านกังาน (e-bidding) ภณัฑ์ วิศวภณัฑ์ ภณัฑ์ วิศวภณัฑ์ ภณัฑ์ วิศวภณัฑ์ 883,000 เสนอราคาถกูต้อง

ภาควิชาศลัยศาสตร์ Price Pre- ตามเง่ือนไข และ

อาคารศรีเวชวฒัน์ 1 formance 2.ห้างหุ้นสว่น รายละเอียด

 -หมวดงานครุภณัฑ์ รายการ เกณฑ์ราคา จ ากดั นาหมอ่ม เสนอราคาต ่าสดุ

  สัง่ท า 776,483.00 646,422.50 วิศวกรรมไฟฟ้า ต ่ากวา่วงเงินจดัซือ้ 

 -หมวดงานระบบ 16.71%

  ไฟฟ้าและสื่อสาร 27,610.35 23,296.00 3.ห้างหุ้นสว่น

                      รวม 804,093.35 669,718.50 จ ากดั เจนเนอร์

       Factor F=1.3059 245,972.16 204,866.89 รัล ซีวิล

 (Factor F=1.3059)

          รวมคา่ก่อสร้าง 1,050,065.51 874,585.39 4.ห้างหุ้นสว่น

คา่ใช้จา่ยพิเศษตาม จ ากดั ดบับลิว

ข้อก าหนดฯ 10,165.00 8,538.60 แอนด์ เอฟ

                      รวม 1,060,230.51 883,123.99 เฟอร์นิเจอร์

                       คิดเพียง 1,060,200.00 883,000.00

2.ห้างหุ้นสว่น...

 - 2 -



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอจัดซือ้
(แต่ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่านการ
คัดเลือก/รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

2.ห้างหุ้นสว่น

 -หมวดงานครุภณัฑ์ จ ากดั นาหมอ่ม

  สัง่ท า วิศวกรรมไฟฟ้า 686,785.00

 -หมวดงานระบบ

  ไฟฟ้าและสื่อสาร 25,241.19

                      รวม 712,026.19

       Factor F=1.3059 217,808.81

 (Factor F=1.3059)

          รวมคา่ก่อสร้าง 929,835.00

คา่ใช้จา่ยพิเศษตาม

ข้อก าหนดฯ 10,165.00

                      รวม 940,000.00

                       คิดเพียง 940,000.00

3.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอจัดซือ้
(แต่ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่านการ
คัดเลือก/รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

3.ห้างหุ้นสว่น

 -หมวดงานครุภณัฑ์ จ ากดั เจนเนอร์

  สัง่ท า รัล ซีวิล 775,935.00

 -หมวดงานระบบ

  ไฟฟ้าและสื่อสาร 25,670.00

                      รวม 801,605.00

       Factor F=1.3059 211,623.72

 (Factor F=1.2640)

          รวมคา่ก่อสร้าง 1,013,228.72

คา่ใช้จา่ยพิเศษตาม

ข้อก าหนดฯ 10,000.00

                      รวม 1,023,228.72

                       คิดเพียง 1,023,228.72

4.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จ านวน วงเงนิที่ขอจัดซือ้
(แต่ละรายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จ านวน
ผู้ รับ

เอกสาร
(ราย)

จ านวนผู้ยื่น
เสนอ/รายช่ือ

     ราคาที่เสนอ 
(แต่ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์)

จ านวนผู้ ผ่านการ
คัดเลือก/รายช่ือ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/

ประกวดราคา

วงเงนิที่ขอ
อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

4.ห้างหุ้นสว่น

จ ากดั ดบับลิว

 -หมวดงานครุภณัฑ์ แอนด์ เอฟ

  สัง่ท า เฟอร์นิเจอร์ 784,215.00

 -หมวดงานระบบ

  ไฟฟ้าและสื่อสาร 37,510.35

                      รวม 821,725.35

       Factor F=1.3059 251,364.78

 (Factor F=1.3059)

          รวมคา่ก่อสร้าง 1,073,091.13

คา่ใช้จา่ยพิเศษตาม

ข้อก าหนดฯ 10,165.00

                      รวม 1,083,256.13

                       คิดเพียง 1,080,000.00

5.ร้านเพ่ิมพร

เฟอร์นิเจอร์ (คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

6.ร้านทวีสิน

เฟอร์นิเจอร์ (คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

รวมเป็นเงิน 1,060,200 รวมเป็นเงิน 883,000
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