
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 นํา้ยาตรวจ HIV Ag/Ab, 15 7,720,100 ประกวด 5  2 ราย  2 ราย

HAV profile, HCV Ab, รายการ ราคาอิเลก็- 1.บริษัท แอล- 1.บริษัท แอล- บริษัท แอล- วร.193/60

T.pallidum Ab, Anti- ทรอนิกส์ เอฟ เอเชีย เอฟ เอเชีย เอฟ เอเชีย ลว. 31 สค.60

VCA และ Anti CCP (e-bidding) (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)

Price Pre- จํากดั 7,692,500 จํากดั จํากดั 7,692,500 เสนอราคาถกูต้อง

formance Abbott ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

เกณฑ์ราคา USA. 2.บริษัท คิวไบ 7,334,250 รายละเอียด

โอซายน์ จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

2.บริษัท คิวไบ ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

โอซายน์ จํากดั 7,709,310 5%

Abbott

USA.

รวมเป็นเงิน 7,720,100 รวมเป็นเงิน 7,334,250

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2560

หน่วยงาน   จัดหาวัสดุ  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

1 จ้างปรับปรุงสาํนกังาน สอบราคา 10  8 ราย  8 ราย

ภาควิชาศลัยศาสตร์ 1.บริษัท ศรี- 1.บริษัท ศรี- ห้างหุ้นสว่น จ.50/60

ชัน้ 12A อาคารศรีเวช- 1 ลกัษมีโชค ลกัษมีโชค จํากดั ดบั- ลว. 28 กย.60

วฒัน์ รายการ จํากดั จํากดั บลวิ แอนด์ 

 -หมวดงานโครงสร้าง เฟอร์นิเจอร์ 1,550,000 เสนอราคาถกูต้อง

  และสถาปัตยกรรม 659,274.90 659,274.90 2.ห้างหุ้นสว่น ตามเงื่อนไข และ

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่ จํากดั อํานวย รายละเอียด

  ทํา 657,914.40 657,914.40 ภณัฑ์ วิศว- เสนอราคาตํ่าสดุ

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า ภณัฑ์ ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง

  และสือ่สาร 125,623.78 125,623.78 17.63%

                               รวม 1,442,813.08 1,442,813.08 3.บริษัท นคร

         Factor F=1.3043 439,048.02 225,986.92 หาดใหญ่การ

     ( Factor F=1.1566) ไฟฟ้า จํากดั

                               รวม 1,881,861.10 1,668,800.00

                         คิดเพียง 1,881,800.00 1,668,800.00

2.ห้างหุ้นสว่น…

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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 4.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั อํานวย จํากดั ฐาปนา

 -หมวดงานโครงสร้าง ภณัฑ์ วิศว- เฮาส์ซิ่ง ควอลิ

  และสถาปัตยกรรม ภณัฑ์ 553,607.00 ตี ้

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 554,940.00 5.ห้างหุ้นสว่น

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า จํากดั ดบับลวิ

  และสือ่สาร 105,155.50 แอนด์ เอฟ

                               รวม 1,213,702.50 เฟอร์นิเจอร์

         Factor F=1.3043 369,329.67

     ( Factor F=1.3043) 6.ห้างหุ้นสว่น

                               รวม 1,583,032.17 จํากดั พรชยั

                         คิดเพียง 1,583,000.00 เฟอร์นิช

3.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

3.บริษัท นคร 7.บริษัท บอรอ

 -หมวดงานโครงสร้าง หาดใหญ่การ กตั เอ็นจิเนียริ่ง

  และสถาปัตยกรรม ไฟฟ้า จํากดั 659,274.90 จํากดั

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 657,914.40 8.บริษัท โปร-

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า เกส อิเลคทริค

  และสือ่สาร 142,423.78 เอ็นจิเนียริ่ง

                               รวม 1,459,613.08

         Factor F=1.3043 175,153.57

     ( Factor F=1.12)

                               รวม 1,634,766.65

                         คิดเพียง 1,630,000.00

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

จํากดั ฐาปนา

 -หมวดงานโครงสร้าง เฮาส์ซิ่ง ควอลิ

  และสถาปัตยกรรม ตี ้ 787,893.00

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 653,180.00

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 122,825.00

                               รวม 1,563,898.00

         Factor F=1.3043 475,894.16

     ( Factor F=1.3043)

                               รวม 2,039,792.16

                         คิดเพียง 1,780,000.00

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 ดบับลวิ

 -หมวดงานโครงสร้าง แอนด์ เอฟ

  และสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ 530,150.00

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 578,700.00

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 125,623.78

                               รวม 1,234,473.78

         Factor F=1.3043 375,650.37

     ( Factor F=1.3043)

                               รวม 1,610,124.15

                         คิดเพียง 1,550,000.00

6.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

6.ห้างหุ้นสว่น

 -หมวดงานโครงสร้าง จํากดั พรชยั

  และสถาปัตยกรรม เฟอร์นิช 644,690.00

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 681,420.00

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 253,440.00

                               รวม 1,579,550.00

         Factor F=1.3043 480,657.07

     ( Factor F=1.3043)

                               รวม 2,060,207.07

                         คิดเพียง 2,050,000.00

7.บริษัท บอรอ…
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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 บอรอ

 -หมวดงานโครงสร้าง กตั เอ็นจิเนียริ่ง

  และสถาปัตยกรรม จํากดั 659,274.90

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 657,914.40

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 125,623.78

                               รวม 1,442,813.08

         Factor F=1.3043 203,580.92

     ( Factor F=1.1411)

                               รวม 1,646,394.00

                         คิดเพียง 1,646,300.00

8.บริษัท โปรเกส...
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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

8.บริษัท โปร-

 -หมวดงานโครงสร้าง เกส อิเลคทริค

  และสถาปัตยกรรม เอ็นจิเนียริ่ง 767,445.00

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 741,418.00

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 118,554.55

                               รวม 1,627,417.55

         Factor F=1.3043 495,223.16

   ( Factor F=1.13043)

                               รวม 2,122,640.71

                         คิดเพียง 2,122,640.71

                   รวมเป็นเงิน 1,881,800 รวมเป็นเงิน 1,550,000

2.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

2 จ้างปรับปรุงสาํนกังาน สอบราคา 10  6 ราย  6 ราย

ภาควิชาศลัยศาสตร์ 1.บริษัท ศรี- 1.บริษัท ศรี- บริษัท บารอ จ.51/60

ชัน้ 14 อาคารศรีเวช- 1 ลกัษมีโชค ลกัษมีโชค กตั เอ็นจิเนีย ลว. 20 กย.60

วฒัน์ รายการ จํากดั จํากดั ริ่ง จํากดั 1,534,000 เสนอราคาถกูต้อง

 -หมวดงานโครงสร้าง ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

  และสถาปัตยกรรม 697,339.50 697,339.50 2.ห้างหุ้นสว่น 1,500,000 รายละเอียด

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่ จํากดั อํานวย เสนอราคาตํ่าสดุ

  ทํา 586,263.60 586,263.60 ภณัฑ์ วิศว- ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า ภณัฑ์ 17.39%

  และสือ่สาร 94,559.83 94,559.83

                              รวม 1,378,162.93 1,378,162.93 3.บริษัท นคร

          Factor F=1.3044 419,512.80 215,820.31 หาดใหญ่การ

    ( Factor F=1.1566) ไฟฟ้า จํากดั

             รวมคา่ก่อสร้าง 1,797,675.73 1,593,983.24

คา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ 18,190.00 18,190.00 4.ห้างหุ้นสว่น

                              รวม 1,815,865.73 1,612,173.24 จํากดั ฐาปนา

                        คิดเพียง 1,815,800.00 1,612,173.24 เฮาส์ซิ่ง ควอลิ

ตี ้

2.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

2.ห้างหุ้นสว่น 5.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั อํานวย จํากดั ดบับลวิ

 -หมวดงานโครงสร้าง ภณัฑ์ วิศว- แอนด์ เอฟ

  และสถาปัตยกรรม ภณัฑ์ 604,596.50 เฟอร์นิเจอร์

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 505,100.00 6.บริษัท บารอ

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า กตั เอ็นจิเนีย

  และสือ่สาร 87,269.00 ริ่ง จํากดั

                              รวม 1,196,965.50

          Factor F=1.3044 364,356.30

     ( Factor F=1.3044)

             รวมคา่ก่อสร้าง 1,561,321.80

คา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ 12,840.00

                              รวม 1,574,161.80

                        คิดเพียง 1,574,000.00

3.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

3.บริษัท นคร

 -หมวดงานโครงสร้าง หาดใหญ่การ

  และสถาปัตยกรรม ไฟฟ้า จํากดั 697,339.50

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 586,263.60

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 107,889.83

                              รวม 1,391,492.93

          Factor F=1.3044 166,979.15

     ( Factor F=1.12)

             รวมคา่ก่อสร้าง 1,558,472.08

คา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ 18,190.00

                              รวม 1,576,662.08

                        คิดเพียง 1,570,000.00

4.ห้างหุ้นสว่น...

 - 11 -



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

จํากดั ฐาปนา

 -หมวดงานโครงสร้าง เฮาส์ซิ่ง ควอลิ

  และสถาปัตยกรรม ตี ้ 801,374.00

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 665,763.60

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 99,790.00

                              รวม 1,566,927.60

          Factor F=1.3044 476,972.76

     ( Factor F=1.3044)

             รวมคา่ก่อสร้าง 2,043,900.36

คา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ 18,190.00

                              รวม 2,062,090.36

                        คิดเพียง 1,780,000.00

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 ดบับลวิ

 -หมวดงานโครงสร้าง แอนด์ เอฟ

  และสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ 627,090.00

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 530,000.00

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 142,651.83

                              รวม 1,299,741.83

          Factor F=1.3044 394,731.59

     ( Factor F=1.3037)

             รวมคา่ก่อสร้าง 1,694,473.42

คา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ 15,000.00

                              รวม 1,709,473.42

                        คิดเพียง 1,650,000.00

6.บริษัท บารอ...
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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.บริษัท บารอ

 -หมวดงานโครงสร้าง กตั เอ็นจิเนีย

  และสถาปัตยกรรม ริ่ง จํากดั 697,339.50

 -หมวดงานครุภณัฑ์สัง่

  ทํา 586,263.60

 -หมวดงานระบบไฟฟ้า

  และสือ่สาร 94,559.83

                              รวม 1,378,162.93

          Factor F=1.3044 156,145.86

     ( Factor F=1.1133)

             รวมคา่ก่อสร้าง 1,534,308.79

คา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ

                              รวม 1,534,308.79

                        คิดเพียง 1,534,000.00

รวมเป็นเงิน 1,815,800 รวมเป็นเงิน 1,500,000

3.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

3 จ้างปรับปรุงพืน้ที่หนว่ย สอบราคา 4  4 ราย  4 ราย

ไตเทียมเดิมชัน้ 6 อาคาร 1 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น บริษัท นคร จ.52/60

100 ปี รายการ จํากดั ฐาปนา จํากดั ฐาปนา หาดใหญ่การ ลว. 20 กย.60

 -หมวดงานสถาปัตย- เฮาส์ซิ่ง ควอลติี ้ เฮาส์ซิ่ง ควอลติี ้ ไฟฟ้า จํากดั 420,000 เสนอราคาถกูต้อง

  กรรม 224,955.00 231,360.00 ตามเงื่อนไข และ

 -หมวดงานระบบปรับ 2.บริษัท นคร รายละเอียด

  อากาศ และระบาย หาดใหญ่การ เสนอราคาตํ่าสดุ

 อากาศ 159,552.30 156,364.30 ไฟฟ้า จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง

                               รวม 384,507.30 387,724.30 16.45%

          Factor F=1.3074 118,197.54 119,186.45 3.ห้างหุ้นสว่น

     ( Factor F=1.3074) จํากดั นาหมอ่ม

                               รวม 502,704.84 506,910.75 วิศวกรรมไฟฟ้า

                       คิดเพียง 502,704.00 470,000.00

4.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ดบับลวิ

แอนด์ เอฟ

เฟอร์นิเจอร์

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

 -หมวดงานสถาปัตย- หาดใหญ่การ

  กรรม ไฟฟ้า จํากดั 224,955.00

 -หมวดงานระบบปรับ

  อากาศ และระบาย

 อากาศ 159,552.30

                               รวม 384,507.30

          Factor F=1.3074 38,450.73

     ( Factor F=1.10)

                               รวม 422,958.03

                       คิดเพียง 420,000.00

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

 -หมวดงานสถาปัตย- จํากดั นาหมอ่ม

  กรรม วิศวกรรมไฟฟ้า 185,415.82

 -หมวดงานระบบปรับ

  อากาศ และระบาย

 อากาศ 151,130.00

                               รวม 336,545.82

          Factor F=1.3074 103,454.18

     ( Factor F=1.3074)

                               รวม 440,000.00

                       คิดเพียง 440,000.00

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

จํากดั ดบับลวิ

 -หมวดงานสถาปัตย- แอนด์ เอฟ

  กรรม เฟอร์นิเจอร์ 193,993.00

 -หมวดงานระบบปรับ

  อากาศ และระบาย

 อากาศ 150,765.00

                               รวม 344,758.00

          Factor F=1.3074 105,978.61

     ( Factor F=1.3074)

                               รวม 450,736.61

                       คิดเพียง 430,000.00

รวมเป็นเงิน 502,704 รวมเป็นเงิน 420,000

4.รายการที่ 1-3...
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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 รายการที่ 1-3 482,598.00 สอบราคา 2  2 ราย  2 ราย

1.เครื่องปรับอากาศ 1 1.บริษัท คลู 1.บริษัท คลู บริษัท คลู จ.7/61

ชนิดแขวนใต้ฝ้าขนาด เครื่อง ชอป แอร์เซ็น ชอป แอร์เซ็น ชอป แอร์เซ็น ลว.24 ตค.60

ไมต่ํ่ากวา่ 36,000 บีทียู เตอร์ จํากดั เตอร์ จํากดั เตอร์ จํากดั 603,300 เสนอราคาถกูต้อง

รายการที่ 1-3 534,600 ลดเหลอื ตามเงื่อนไข และ

2.เครื่องปรับอากาศ 4 2.ร้าน เค.เค. 600,000 รายละเอียด

ชนิดแขวนใต้ฝ้าขนาด เครื่อง รายการที่ 4 57,200 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาตํ่าสดุ

ไมต่ํ่ากวา่ 60,000 บีทียู สงูกวา่วงเงินจดัซือ้

รายการที่ 5 11,500 7.10%

3.เครื่องปรับอากาศ 3 TASAKI

ชนิด Cassette Type เครื่อง 2.ร้าน เค.เค.

ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 60,000 เอ็นจิเนียริ่ง

 บีทียู รายการที่ 1-3 532,500

4.เครื่องปรับอากาศ 2 62,422.00

ชนิดแขวนใต้ฝ้าขนาด เครื่อง รายการที่ 4 59,000

ไมต่ํ่ากวา่ 24,000 บีทียู

5.เครื่องปรับอากาศ 1 15,000.00 รายการที่ 5 13,000

ชนิดติดผนงั ขนาด เครื่อง EMINENT,

ไมต่ํ่ากวา่ 9,000 บีทียู CENTRAL

รวมเป็นเงิน 560,020 AIR 600,000

5.รถเข็นนัง่พบัได้...
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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 รถเข็นนัง่พบัได้ 50  @12,000 สอบราคา 2  2 ราย  2 ราย

คนั  =600,000 1.บริษัท เบอร์ 1.บริษัท เบอร์ บริษัท กรุง ค.32/61

ลนิ เยอรมนันี ลนิ เยอรมนันี เทพครุภณัฑ์ ลว. 24 ตค.60

อิมพอร์ท จํากดั  @12,000 อิมพอร์ท จํากดั เวชภณัฑ์ 

 =600,000 จํากดั 449,500 เสนอราคาถกูต้อง

2.บริษัท กรุง ตามเงื่อนไข และ

2.บริษัท กรุง เทพครุภณัฑ์ รายละเอียด

เทพครุภณัฑ์ เวชภณัฑ์ จํากดั เสนอราคาตํ่าสดุ

เวชภณัฑ์ จํากดั ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

จํากดั  @8,990 25.08% แถม รถเข็น

 =449,500 นัง่พบัได้  1 คนั

รวมเป็นเงิน 600,000 449,500

6 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2  @279,840 สอบราคา 3  3 ราย  3 ราย

ชดุ  =559,680 1.บริษัท จิตติ 1.บริษัท จิตติ ห้างหุ้นสว่น ค.14/61

โอ เอ จํากดั  @279,800 โอ เอ จํากดั จํากดั ซีแอนด์ ลว. 24 กย.60

 =559,600 อาร์ อินฟอร์

เมชัน่เทค

2.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

2.ห้างหุ้นสว่น 2.ห้างหุ้นสว่น โนโลยี 515,740 เสนอราคาถกูต้อง

จํากดั ซีแอนด์ จํากดั ซีแอนด์ ตามเงื่อนไข และ

อาร์ อินฟอร์ อาร์ อินฟอร์ รายละเอียด

เมชัน่เทคโนโล  @257,870 เมชัน่เทคโนโล เสนอราคาตํ่าสดุ

ยี  =515,740 ยี ตํ่ากวา่วงเงินจดัซือ้

7.85% แถม Display

3.บริษัท เอมิ 3.บริษัท เอมิ Port to VGA 4 อนั

โปร จํากดั  @274,900 โปร จํากดั

 =549,800

รวมเป็นเงิน 559,680 515,740

7 จ้างปรับปรุงผนงักัน้พืน้- สอบราคา 9  6 ราย  6 ราย

ที่คลนิิกบริการพิเศษ 1.ห้างหุ้นสว่น 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น จ.4/61

บริเวณชัน้ 1 อาคารศรี- 1 จํากดั อรุณ จํากดั อรุณ จํากดั อรุณ ลว. 24 ตค.60

เวชวฒัน์ รายการ 545,525.00 ซีวิล เอ็นจิเนีย 403,000.00 ซีวิล เอ็นจิเนีย ซีวิล เอ็นจิเนีย 520,000.00 เสนอราคาถกูต้อง

       Factor F=1.3074 167,694.38 123,882.20 ตามเงื่อนไข และ
     ( Factor F=1.3074) 2.ห้างหุ้นสว่น รายละเอียด

                              รวม 713,219.38 526,882.20 จํากดั เจนเนอร์ เสนอราคาตํ่าสดุ

                       คิดเพียง 713,000.00 520,000.00 รัล ซีวิล ตํ่ากวา่วงเงินจดัจ้าง

27.06/% 

2.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

2.ห้างหุ้นสว่น 3.บริษัท นคร

จํากดั เจนเนอร์ หาดใหญ่การ

รัล ซีวิล 484,000.00 ไฟฟ้า จํากดั

       Factor F=1.3074 148,781.60

     ( Factor F=1.3074) 4.บริษัท บารอ

                              รวม 632,781.60 กตั เอ็นจิเนียริ่ง

                       คิดเพียง 632,000.00 จํากดั

3.บริษัท นคร 5.ห้างหุ้นสว่น

หาดใหญ่การ จํากดั ดบับลวิ

ไฟฟ้า จํากดั 636,500.00 แอนด์ เอฟ

       Factor F=1.3074 63,650.00 เฟอร์นิเจอร์

     ( Factor F=1.10)

                              รวม 700,150.00 6.ห้างหุ้นสว่น

                       คิดเพียง 700,000.00 จํากดั ฐาปนา

เฮาส์ซิ่ง ควอลิ

ตี ้

4.บริษัท บารอ...
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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 บารอ 545,525.00

       Factor F=1.3074 กตั เอ็นจิเนียริ่ง 103,486.09

จํากดั      ( Factor F=1.1897)

                              รวม 649,011.09

                       คิดเพียง 649,000.00

5.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ดบับลวิ

แอนด์ เอฟ

เฟอร์นิเจอร์ 475,460.00

       Factor F=1.3074 146,156.40

     ( Factor F=1.3074)

                              รวม 621,616.40

                       คิดเพียง 600,000.00

6.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ฐาปนา 526,800.00

       Factor F=1.3074 เฮาส์ซิ่ง ควอลิ 161,938.32

ตี ้      ( Factor F=1.3074)

                              รวม 688,738.32

                       คิดเพียง 630,000.00

รวมเป็นเงิน 713,000.00 520,000.00

8 1.Computer...
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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

8 1.Computer PC For 5   @50,000 สอบราคา 4  4 ราย  6 ราย

Graphic เครื่อง  =250,000 1.บริษัท จิตติ 1.ห้างหุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่น รอเงินประจํางวด

โอ เอ จํากดั จํากดั อรุณ จํากดั อรุณ

1.Computer PC For 2   @50,000 รายการที่ 1   @50,000

Programer เครื่อง  =100,000  =250,000

รายการที่ 2   @50,000

 =100,000

2.บริษัท เอม

คอนซลัติง้

จํากดั

รายการที่ 1   @42,000

 =210,000

รายการที่ 2   @53,000

 =106,000

3.บริษัท เอมิ...
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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 เอมิ.

โปร จํากดั

รายการที่ 1   @42,600

 =213,000

รายการที่ 2   @48,250

 =96,500

4.ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ซีแอนด์

อาร์ อินฟอร์เม-

ชัน้ เทคโนโลยี

รายการที่ 1   @39,590

 =197,950

รายการที่ 2   @46,652

 =93,304

รวมเป็นเงิน 350,000.00 291,254.00
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