สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
หน่วยงาน จัดหาครุภณ
ั ฑ์ งานพัสดุ
ที่

รายการจัดซื้อจัดจ้ าง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวน วงเงินที่ขอ วิธีซื้อ/จ้ าง จานวน จานวนผู้ยนื่
ราคาที่เสนอ จานวนผู้ผ่าน
จัดซื้อ(แต่
เสนอ/รายชื่อ (แต่ ละรายการ/ การคัดเลือก/
ผู้รับ
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
รายชื่อ
เอกสาร

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมตั ิซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(ราย)
1 1. เช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์
สเปคที่ 1 ระยะเวลาเช่า 3 ปี

300

@ 355 ประกวด
เครื่ อง = 3,834,000 ราคา
36
เดือน

2. เช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์
สเปคที่ 2 ระยะเวลาเช่า 3 ปี

รวมเป็ นเงิน

50

@ 390

เครื่ อง
36
เดือน

= 702,000

1

1 ราย
บริ ษทั วิชุสิน

1 ราย
บริ ษทั วิชุสิน

มาร์ เก็ตติ้ง จากัด
รายการที่ 1

มาร์ เก็ตติ้ง จากัด มาร์ เก็ตติ้ง จากัด
รายการที่ 1

รายการที่ 2

@ 355
= 3,834,000
@ 390

รายการที่ 2

เสนอราคาถูกต้อง
ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
3,834,000 เสนอราคาเท่ากับ
702,000 วงเงินจัดเช่า

รวมเป็ นเงิน

4,536,000

บริ ษทั วิชุสิน

= 702,000

4,536,000

จ้างล้าง....

เลขที่และวันที่
ของสัญญา หรือ
ข้ อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้ าง
ช.5/58
4 กันยายน 2558

ที่

รายการจัดซื้อจัดจ้ าง

2 จ้างล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อม
แรงงาน

จานวน วงเงินที่ขอ วิธีซื้อ/จ้ าง จานวน
จัดซื้อ(แต่
ผู้รับ
ละรายการ)
เอกสาร
(ราย)
1

@ 128,400
รายการ = 1,540,800
12
เดือน

สอบ
ราคา

3

จานวนผู้ยนื่
เสนอ/รายชื่อ

3 ราย
1. บริ ษทั ดิช
วอช เซอร์ วิช
จากัด
2. บริ ษทั เอส
เอส เอ็น
ดิสทริ บิวเตอร์
จากัด
3. บริ ษทั ไทย
สจ๊วต เซอร์ วิส
เซ็ส จากัด

รวมเป็ นเงิน

1,540,800

-2ราคาที่เสนอ
(แต่ ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

@ 138,030
1,656,360

จานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมตั ิซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

3 ราย
1. บริ ษทั ดิช

1. บริ ษทั ดิช

วอช เซอร์ วิช
จากัด

วอช เซอร์ วิช
จากัด

เสนอราคาถูกต้อง
1,656,360 ตามเงื่อนไข และ
ลดเหลือ รายละเอียด
@ 137,500 เสนอราคาต่าสุด
= 1,650,000 สูงกว่าวงเงินจ้าง
7.08%

รวมเป็ นเงิน

1,650,000

@ 150,000

2. บริ ษทั เอส
= 1,800,000 เอส เอ็น
ดิสทริ บิวเตอร์
จากัด
@ 160,500 3. บริ ษทั ไทย
= 1,926,000 สจ๊วต เซอร์ วิส
เซ็ส จากัด

1.หม้อต้ม....

เลขที่และวันที่
ของสัญญา หรือ
ข้ อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้ าง
จ. 27/58
28 สิ งหาคม 2558

ที่

รายการจัดซื้อจัดจ้ าง

จานวน วงเงินที่ขอ วิธีซื้อ/จ้ าง จานวน
จัดซื้อ(แต่
ผู้รับ
ละรายการ)
เอกสาร
(ราย)

3 1. หม้อต้มอาหารขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 150 ลิตร ใช้พลังงาน
ไอน้ าพร้อมติดตั้ง

1
ชุด

2. หม้อต้มอาหารขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 300 ลิตร ใช้พลังงาน

1
ชุด

417,300

438,700

สอบ
ราคา

1

จานวนผู้ยนื่
เสนอ/รายชื่อ

-3ราคาที่เสนอ
(แต่ ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา

1 ราย
บริ ษทั กมล

1 ราย
บริ ษทั กมล

โกศล อิเล็กทริ ค
จากัด
รายการที่ 1

โกศล อิเล็กทริ ค โกศล อิเล็กทริ ค
จากัด
จากัด

ไอน้ าพร้อมติดตั้ง

บริ ษทั กมล

วงเงินที่ขอ
อนุมตั ิซื้อ

856,000
ลดเหลือ
850,000

438,700
ยีห่ อ้ CROWN
รุ่ น DLT-40

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เสนอราคาถูกต้อง
ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
เสนอราคาต่าสุด
ต่ากว่าวงเงินขอซื้อ
0.70%

แคนนาดา
รายการที่ 2

รวมเป็ นเงิน

รวมเป็ นเงิน

856,000

417,300
ยีห่ อ้ ZANUSSI
รุ่ น 275010
อิตาลี
856,000

รวมเป็ นเงิน

850,000

เก้าอี้เลค...

เลขที่และวันที่
ของสัญญา หรือ
ข้ อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้ าง
เลขที่และวันที่
ของสัญญา ยังไม่

ได้จดั ทา เนื่องจาก
รอเงินประจางวด
งบประมาณปี
2559

ที่

รายการจัดซื้อจัดจ้ าง

4 เก้าอี้เลคเชอร์

จานวน วงเงินที่ขอ วิธีซื้อ/จ้ าง จานวน
จัดซื้อ(แต่
ผู้รับ
ละรายการ)
เอกสาร
(ราย)
40
ตัว

รวมเป็ นเงิน

@ 6,700
= 268,000

268,000

สอบ
ราคา

3

จานวนผู้ยนื่
เสนอ/รายชื่อ

2 ราย
1. บริ ษทั ราชา

-4ราคาที่เสนอ
(แต่ ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา

2 ราย
1. บริ ษทั ราชา

1. บริ ษทั ราชา
@ 6,000
= 240,000 กรุ๊ ปหาดใหญ่ กรุ๊ ปหาดใหญ่
กรุ๊ ปหาดใหญ่
จากัด
ยีห่ อ้ Rockworth จากัด
จากัด
รุ่ น Vigo Vo11
2. บริ ษทั สยาม
2. บริ ษทั สยาม
@ 6,600 นคริ นทร์ จากัด
นคริ นทร์ จากัด
= 264,000
ยีห่ อ้ Rockworth
รุ่ น Vigo Vo11

รวมเป็ นเงิน

วงเงินที่ขอ
อนุมตั ิซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เสนอราคาถูกต้อง
240,000 ตามเงื่อนไข และ
ลดเหลือ รายละเอียด
@ 6,900 เสนอราคาต่าสุด
= 236,000 ต่ากว่าวงเงินขอซื้อ
10.45%

236,000

เลขที่และวันที่
ของสัญญา หรือ
ข้ อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้ าง
เลขที่และวันที่
ของสัญญา ยังไม่

ได้จดั ทา เนื่องจาก
รอเงินประจางวด
งบประมาณปี
2559

