
ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

1 ชดุนํา้ยาตรวจคดักรอง 26,400  @570.31 ประกวด 3  1 ราย  1 ราย

โลหิตบริจาคด้วยวิธี ชดุ  =15,056,184 ราคาอิเลก็- บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส บริษัท ดีเคเอส วร.183/60

Nucleic Acid Ampli- ทรอนิกส์ เอช (ประเทศ- เอช (ประเทศ- เอช (ประเทศ- ลว. 21 กค.60

fication Testing (NAT) (e-bidding) ไทย) จํากดั  @570.31 ไทย) จํากดั ไทย) จํากดั 15,056,184 เสนอราคาถกูต้อง

แบบ individual test- Price Pre-  =15,056,184 ตามเงื่อนไข และ

ing formance Roche รายละเอียด

เกณฑ์ราคา เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้

แถม  นํา้ยา 300

test มลูคา่ 171,093

บาท

รวมเป็นเงิน 15,056,184 รวมเป็นเงิน 15,056,184

2.Three Way...

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

หน่วยงาน   จัดหาวัสดุ  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

2 Three Way พลาสติก 85,000  @8.881 สอบราคา 7 7 ราย  1 ราย

อนั  =754,885.00 1.บริษัท ซิลลคิ บริษัท ซิลลคิ บริษัท ซิลลคิ วร.186/60

ฟาร์มา จํากดั  @8.88 ฟาร์มา จํากดั ฟาร์มา จํากดั 754,800.00 เสนอราคาถกูต้อง ลว. 15 สค.60

 =754,800.00 ตามเงื่อนไข และ

BD รายละเอียด

2.บริษัท ดีเค เสนอราคาเทา่กบั

เอสเอช (ประ วงเงินจดัซือ้ แถม

เทศไทย) จํากดั  @12.84  500 อนั มลูคา่

 =1,091,400.00 4,440 บาท

B.Braun

(ผิดเงื่อนไข)

3.บริษัท โอ

เร็กซ์ เทรดดิง้

จํากดั  @8.774

 =757,790.00

Nipro

(ผิดสเปค)
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอ/รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่ละ

รายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซือ้หรือจ้าง

4.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั สนิสริิ  @6.90

เมดิเทค  =586,500.00

Safe-Ways

5.ห้างหุ้นสว่น (ผิดสเปค)

จํากดั ไบโอ-

เท็ค เมดิคอล  @7.90

ซิสเต็มส์  =671,500.00

TROGE

6.บริษัท ย.ูพี. (ไม่ผ่านการประเมิน)

เมดิคอล ซอล

เตอร์ จํากดั  @8.00

 =680,000.00

JIANGXI

7.บริษัท บีเวอร์ (ผิดเงื่อนไข)

เมดิคอล อินดสั  @8.50

ตรี ้จํากดั  =722,500.00

B.M.L.

รวมเป็นเงิน 754,885 (ผิดเงื่อนไข) รวมเป็นเงิน 754,800
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 จ้างปรับปรุงพืน้ภาย- 1 สอบราคา 8  4 ราย  4 ราย

นอกบริเวณด้านหลงั รายการ 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น จ.391/60

อาคารเย็นศิระ จํากดั ดบับลวิ จํากดั ดบับลวิ จํากดั อรุณ ลว. 4 กย.60

 -งานสถาปัตยกรรม 329,145.00 แอนด์ เอฟ 272,020.00 แอนด์ เอฟ ซีวิล เอ็นจิเนีย 348,000 เสนอราคาถกูต้อง

 -งานระบบประปาและ เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ ตามเงื่อนไข และ

  สขุาภิบาล 21,882.00 19,735.00 รายละเอียด

                              รวม 351,027.00 291,755.00 2.ห้างหุ้นสว่น เสนอราคาตํ่าสดุ

       Factor F=1.3074 107,905.70 89,685.49 จํากดั นาหมอ่ม ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง 

                              รวม 458,932.70 381,440.49 วิศวกรรมไฟฟ้า 24.17%

                       คิดเพียง 458,932.00 381,000.00

3.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั อรุณ

ซีวิล เอ็นจิเนีย

4.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั เพชร

วิชยั เทรดดิง้

2.ห้างหุ้นสว่น...

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2560

หน่วยงาน   จัดหาครุภณัฑ์  งานพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

2.ห้างหุ้นสว่น

 -งานสถาปัตยกรรม จํากดั นาหมอ่ม 273,507.84

 -งานระบบประปาและ วิศวกรรมไฟฟ้า

  สขุาภิบาล 19,440.00

                              รวม 292,947.84

       Factor F=1.3074 90,052.16

                              รวม 383,000.00

                       คิดเพียง 383,000.00

3.ห้างหุ้นสว่น

 -งานสถาปัตยกรรม จํากดั อรุณ 249,700.00

 -งานระบบประปาและ ซีวิล เอ็นจิเนีย

  สขุาภิบาล 16,975.00

                              รวม 266,675.00

       Factor F=1.3074 81,975.90

                              รวม 348,650.90

                       คิดเพียง 348,000.00

4.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

4.ห้างหุ้นสว่น

 -งานสถาปัตยกรรม จํากดั เพชร 329,145.00

 -งานระบบประปาและ วิชยั เทรดดิง้

  สขุาภิบาล 21,882.00

                              รวม 351,027.00

       Factor F=1.3074 107,905.00

                              รวม 458,932.00

                       คิดเพียง 400,000.00

รวมเป็นเงิน 458,932 348,000

2 จ้างออกแบบศนูย์ออก 1 200,000.00 ประกวด 2 1 ราย 1 ราย

กําลงักายบคุลากร รายการ ราคา บริษัท เอ็ม เจ บริษัท เอ็ม เจ บริษัท เอ็ม เจ นําเสนอแนวคิดการ จ.45/60

 (Staff fitness Center) อาร์ แมนเนจ อาร์ แมนเนจ อาร์ แมนเนจ ออกแบบมีความสอด  ลว. 22 สค.60

เมนท์ จํากดั 192,600 เมนท์ จํากดั เมนท์ จํากดั 192,600 คล้องกบัอาคารเดิม

และภมูิทศัน์โดยรอบ

 เหมาะสมกบัความ

ต้องการใช้งาน

การออกแบบคํานงึถึง

การประหยดัพลงังาน

ความสวยงาม  รองรับ

รวมเป็นเงิน 200,000 192,600 งานระบบอาคารเดิม

3.ชดุปฏิบตัิการ...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

3 ชดุปฏิบตัิการระบบปิดที่ 1 1,500,000 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

ใช้ในงานผสมเทียมแบบ ชดุ บริษัท ฮอลลวีู้ด บริษัท ฮอลลวีู้ด บริษัท ฮอลลี รอเงินประจํางวด

เคลือ่นที่ (IVF chamber) อินเตอร์เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ วู้ดอินเตอร์

แนล จํากดั 1,500,000 แนล จํากดั เนชัน่แนล เสนอราคาถกูต้อง

Astec/ญี่ปุ่ น จํากดั 1,500,000 ตามเงื่อนไข และ

รายละเอียด

เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้   แถม

1.ตู้สเตนเลส  1  ตู้

2.โต๊ะสเตนเลส  2 ชดุ

3.ที่แขวน Pipette 1ชดุ

4.ถงั CO2 ขนาด 5Kg

    3 ถงั

5.Worm Tube 2 ชดุ

รวมเป็นเงิน 1,500,000 1,500,000

4.จ้างปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

4 จ้างปรับปรุงพืน้บริเวณ 1 สอบราคา 12  7 ราย  3 ราย

ด้านหน้าหอผู้ ป่วย รายการ 1.บริษัท บี.เอ็ม. 1.บริษัท บี.เอ็ม. บริษัท เลฟิ จ.46/60

ฉกุเฉิน ชัน้ 1 อาคาร พี.ซีวิล เอ็นจิ พี.ซีวิล เอ็นจิ อินโนเวชัน่  ลว. 30 สค.60

รัตนชีวรักษ์ 691,200.00 เนีย จํากดั 633,600.00 เนีย จํากดั คอนกรีต 615,628.51 เสนอราคาถกูต้อง

       Factor F=1.3074 212,474.88 160,934.40 ตามเงื่อนไข และ
      ( Factor F=1.254) 2.บริษัท เลฟิ รายละเอียด

                              รวม 903,674.88 794,534.40 อินโนเวชัน่ เสนอราคาตํ่าสดุ

                       คิดเพียง 903,674.00 794,000.00 คอนกรีต จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง  

31.87%

2.บริษัท เลฟิ 3.ห้างหุ้นสว่น

อินโนเวชัน่ 470,880.00 จํากดั นาหมอ่ม

       Factor F=1.3074 คอนกรีต จํากดั 144,748.51 วิศวกรรมไฟฟ้า

  Factor F=1.3074

                              รวม 615,628.51

                       คิดเพียง 615,628.51

3.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

3.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั อรุณ 567,288.00

       Factor F=1.3074 ซีวิล เอ็นจิเนีย 174,384.33

  Factor F=1.3074

                              รวม 741,672.33

                       คิดเพียง 740,000.00

(คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

4.บริษัท บารอ

กตั เอ็นจิเนียริ่ง 633,600.00

       Factor F=1.3074 44,161.92

  Factor F=1.0697

                              รวม 677,761.92

                       คิดเพียง 677,700.00

(คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

5.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

5.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ฐาปนา 645,120.00

       Factor F=1.3074 เฮาส์ซิ่ง ควอลิ 143,687.53

ตี ้   Factor F=1.3074

                              รวม 843,429.89

                       คิดเพียง 843,429.00

(คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

6.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั นาหมอ่ม 579,011.78

       Factor F=1.3074 วิศวกรรมไฟฟ้า 177,988.22

  Factor F=1.3074

                              รวม 757,000.00

                       คิดเพียง 757,000.00

7.บริษัท แก้ว...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

7.บริษัท แก้ว

กมลการช่าง 573,120.00

       Factor F=1.3074 จํากดั 159,997.50

  Factor F=1.3074

                              รวม 749,297.08

                       คิดเพียง 749,297.00

(คณุสมบตัิ

ไมค่รบ)

รวมเป็นเงิน 903,674 รวมเป็นเงิน 615,628.51

5 เครื่องปั่นความเร็วสงู 1 3,600,000 สอบราคา 1 1 ราย 1 ราย

เครื่อง บริษัท พี ซี แอล บริษัท พี ซี แอล บริษัท พี ซี รอเงินประจํางวด

โฮลดิง้ จํากดั 3,600,000 โฮลดิง้ จํากดั แอล โฮลดิง้ 3,600,000 เสนอราคาถกูต้อง

Beckman จํากดั ตามเงื่อนไข และ

Coulter/ รายละเอียด

Optima MAX- เสนอราคาเทา่กบั

XP วงเงินจดัซือ้ แถม

สหรัฐอเมริกา หลอด ขนาด 1.5 ml

 500 หลอด สาํหรับ

รวมเป็นเงิน 3,600,000 รวมเป็นเงิน 3,600,000 Ultracentrifuge

6.เครื่องฉาย...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

6 เครื่องฉายภาพเส้น 1 520,000 สอบราคา 1  1 ราย  1 ราย

เลอืดบนผิวหนงัความ เครื่อง บริษัท สพุรีม บริษัท สพุรีม บริษัท สพุรีม รอเงินประจํางวด

คมชดัสงู โพรดกัส์ จํากดั 595,000 โพรดกัส์ จํากดั โพรดกัส์ 595,000 เสนอราคาถกูต้อง

CHRISTIES/ จํากดั ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

VISION 2 520,000 รายละเอียด

เสนอราคาเทา่กบั

วงเงินจดัซือ้ 

รวมเป็นเงิน 520,000 520,000

7 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2  @279,840 สอบราคา 3 3 ราย

ชดุ  =559,680 1.บริษัท จิตติ ยกเลกิการสอบราคา

โอ เอ จํากดั  @150,000 เนื่องจาก มีการ

 =300,000 กําหนดสเปคผิด

ขออนมุตัิยกเลกิ

2.บริษัท เอมิ. ทบทวนสเปคใหม่

โปร จํากดั  @265,000 เพื่อสอบราคาใหม่

 =530,000

3.ห้างหุ้นสว่น...

 - 9 -



ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

3.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ซีแอนด์

อาร์ อินฟอร์เม

ชัน่เทคโนโลยี (ผิดสเปค)

รวมเป็นเงิน 559,680

8 ป้ายประชาสมัพนัธ์ 1 487,200 สอบราคา 2 1 ราย 1 ราย

ดิจิตอล รายการ ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น ค.175/60

จํากดั พี เน็ต จํากดั พี เน็ต จํากดั พี เน็ต  ลว. 11 กย.60

แอนด์ ซพัพลาย 596,000 แอนด์ ซพัพลาย แอนด์ ซพั 596,000 เสนอราคาถกูต้อง

Bright Sign/ ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

LG รุ่น XD 574,000 รายละเอียด

1033, เสนอราคาสงูกวา่

HD1023 วงเงินจดัซือ้ 17.82%

43SE3KB ยินดีเพิ่มการบํารุง

รักษาทกุ 4 เดือน

เป็นเวลา  4  ปี

รวมเป็นเงิน 487,200 รวมเป็นเงิน 574,000

9.รถเข็นดมยา...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

9 รถเข็นดมยาและฉกุ- 20  @80,000 สอบราคา 2 1 ราย 1 ราย

เฉิน คนั  =1,600,000 บริษัท เมดิทอป บริษัท เมดิทอป บริษัท เมดิ- รอเงินประจํางวด

จํากดั  @75,000 จํากดั ทอป จํากดั 1,500,000 เสนอราคาถกูต้อง

 =1,500,000 ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

HANLIM 1,400,000 รายละเอียด

รุ่น HL-AC เสนอราคาตํ่ากวา่

 0411-1 วงเงินจดัซือ้ 12.50%

รวมเป็นเงิน 1,600,000 รวมเป็นเงิน 1,400,000

10.จ้างปรับปรุง...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

10 จ้างปรับปรุงตกแตง่ภาย 1 สอบราคา 9 5 ราย 5 ราย

ในของภาควิชาศลัย- รายการ 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น บริษัท บารอ จ.49/60

ศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จํากดั อํานวย จํากดั อํานวย กตั เอ็นจิ  ลว. 13 กย.60

ชัน้ 9 อาคารศรีเวชวฒัน์ ภณัฑ์ วิศว- ภณัฑ์ วิศวภณัฑ์ จํากดั 1,889,800 เสนอราคาถกูต้อง

 -หมวดงานโครงสร้าง ภณัฑ์ ตามเงื่อนไข และ

  และสถาปัตยกรรม 572,575.00 391,358.00 2.บริษัท นคร รายละเอียด

 -หมวดงานครุภณัฑ์ หาดใหญ่การ เสนอราคาตํ่าสดุ

  สัง่ทํา 1,215,094.98 1,020,850.00 ไฟฟ้า จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง 

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า 15.69%

  และสือ่สาร 73,608.50 62,142.50 3.บริษัท บารอ

                              รวม 1,861,278.48 1,474,350.50 กตั เอ็นจิเนียริ่ง

       Factor F=1.3037 565,270.27 447,760.25 จํากดั

(Factor F=1.3037)

                             รวม 2,426,548.75 1,922,110.75 4.บริษัท ศรี

                     คิดเพียง 2,426,500.00 1,920,000.00 ลกัษมีโชค

ยกเลกิ ผ3 23 ตร.ม. 134,932.95  - จํากดั

ยกเลกิ งานโลโก้ภาค

วิชา 1 ชดุ 50,192.45  - 5.ห้างหุ้นสว่น

คิดเป็นเงิน 2,241,374.60 1,920,000.00 จํากดั ฐาปนา

เฮาส์ซิ่ง ควอลติี ้

2.บริษัท นคร...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

2.บริษัท นคร

 -หมวดงานโครงสร้าง หาดใหญ่การ

  และสถาปัตยกรรม ไฟฟ้า จํากดั 436,725.00

 -หมวดงานครุภณัฑ์

  สัง่ทํา 1,157,715.15

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 73,608.50

                              รวม 1,668,048.65

       Factor F=1.3037 250,207.30

(Factor F=1.15)

                             รวม 1,918,255.95

                     คิดเพียง 1,910,000.00

ยกเลกิ ผ3 23 ตร.ม.  -

ยกเลกิ งานโลโก้ภาค

วิชา 1 ชดุ  -

คิดเป็นเงิน 1,910,000.00

3.บริษัท บารอกตั...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

3.บริษัท บารอ

 -หมวดงานโครงสร้าง กตั เอ็นจิเนียริ่ง

  และสถาปัตยกรรม จํากดั 430,575.00

 -หมวดงานครุภณัฑ์

  สัง่ทํา 1,215,094.98

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 73,608.50

                              รวม 1,719,278.48

       Factor F=1.3037 170,552.42

(Factor F=1.0992)

                             รวม 1,889,830.90

                     คิดเพียง 1,889,800.00

ยกเลกิ ผ3 23 ตร.ม.  -

ยกเลกิ งานโลโก้ภาค  

วิชา 1 ชดุ  -

คิดเป็นเงิน 1,889,800.00

4.บริษัท ศรีลกัษมี...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

4.บริษัท ศรี

 -หมวดงานโครงสร้าง ลกัษมีโชค

  และสถาปัตยกรรม จํากดั 499,123.00

 -หมวดงานครุภณัฑ์

  สัง่ทํา 1,215,094.98

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 73,608.50

                              รวม 1,787,916.48

       Factor F=1.3037 318,483.52

(Factor F=1.1781)

                             รวม 2,106,400.00

                     คิดเพียง 2,106,400.00

ยกเลกิ ผ3 23 ตร.ม.  -

ยกเลกิ งานโลโก้ภาค

วิชา 1 ชดุ  -

คิดเป็นเงิน 2,106,400.00

5.ห้างหุ้นสว่น...
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ที่ รายการจัดซือ้จัดจ้าง จาํนวน วงเงนิที่ขอ

จัดซือ้(แต่ละ

รายการ)

วิธีซือ้/จ้าง จาํนวน

ผู้รับ

เอกสาร

(ราย)

จาํนวนผู้ยื่น

เสนอราคา/

รายชื่อ

     ราคาที่

เสนอ (แต่

ละรายการ/

ผลิตภณัฑ์)

จาํนวนผู้ผ่าน

การคัดเลือก/

รายชื่อ

ผู้ชนะการ

สอบราคา/

ประกวด

ราคา

วงเงนิที่ขอ

อนุมัติซือ้

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

5.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ฐาปนา

 -หมวดงานโครงสร้าง เฮาส์ซิ่ง ควอลิ

  และสถาปัตยกรรม ตี ้ 569,628.00

 -หมวดงานครุภณัฑ์

  สัง่ทํา 1,203,419.13

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 108,495.00

                              รวม 1,881,542.13

       Factor F=1.3037 571,424.34

(Factor F=1.3037)

                             รวม 2,452,966.47

                     คิดเพียง 2,240,000.00

ยกเลกิ ผ3 23 ตร.ม.  -

ยกเลกิ งานโลโก้ภาค

วิชา 1 ชดุ  -

คิดเป็นเงิน 2,240,000.00

รวมเป็นเงิน 2,241,374.60 รวมเป็นเงิน 1,889,800.00

 - 16-


	วัสดุ สรุปรายงานผล.pdf
	ครุภัณฑ์  สรุปรายงานผล.pdf

