สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน 2560
หน่ วยงาน จัดหาวัสดุ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จํานวนผู้ผ่าน
ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ การคัดเลือก/
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายชื่อ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

1 1.เสื ้อกาวน์ปลายแขน

1,150

@270.00

ผ้ ายืดสีเขียว ขนาด

ตัว

=310,500

ใหญ่ (L)
2.ผ้ าเช็ดตัวสีขาว
ขนาด 15"x30"

1,150

@42.75

ผืน

=49,162.50

สอบราคา

4

4 ราย

สีเขียว ขนาด 36"x36"

สีเขียว ขนาด 45"x45"

1.บริ ษัท วี.เค.

บริ ษัท วี.เค.

วร.94/60

จํากัด รัตนา

การทอ จํากัด

การทอ จํากัด

ลว. 7 เมย.60

แอ็พแพเร็ ล

รายการที่ 2

รายการที่ 2

@269.00

=309,350.00 สไตล์ จํากัด

ผืน

=222,400

(ไม่ผ่านการ

@125.00

2.ห้ างหุ้นส่วน

ผืน

=275,000

จํากัด ดิษยา

@183.00

สีเขียวขนาด 50"x60"

ผืน

=137,250

6.ผ้ าสีเ่ หลีย่ ม 2 ชัน้

1,000

@325.00

ผืน

=325,000

สีเขียว ขนาด 60"x90"

รายการที่ 3

รายการที่ 2
บริ ษัท ภูษา

เสนอราคาตํ่ากว่า

สไตล์ จํากัด

วงเงินจัดซื ้อ 0.58%

รายการที่ 3

288,536.20
ลดเหลือ

รายการที่ 3
278,000.00 เสนอราคาสูงกว่า

พรรณ
750

รายการที่ 3

ตามเงื่อนไข และ

48,875.00 รายละเอียด

4.บริ ษัท ภูษา

@80.00

2,200

49,162.50 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ

แคร์

2,780

5.ผ้ าสีเ่ หลีย่ ม 2 ชัน้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

4 ราย

ประเมิน)

4.ผ้ าสีเ่ หลีย่ ม 2 ชัน้

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

1.ห้ างหุ้นส่วน

รายการที่ 1
3.ผ้ าสีเ่ หลีย่ ม 2 ชัน้

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

@110.00

วงเงินจัดซื ้อ 25%

=305,800.00

รายการที่ 4

@146.00
=321,200.00

7.ผ้ าสีเ่ หลีย่ ม ...

วร.95/60
ลว. 11 เมย.60

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

-2ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

7.ผ้ าสีเ่ หลีย่ ม จก. 2 ชัน้

250

@575.00

สีเขียว ขนาด 71"x118"

ผืน

=143,750

รายการที่ 5

@225.00
=168,750.00

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง
รายการที่ 1,4-8
ยกเลิกการสอบราคา
เนื่องจากไม่มีผ้ ผู า่ น

8.ผ้ าสีเ่ หลีย่ ม จก.ตา 2

200

@221.00

ชัน้ สีเขียว ขนาด

ผืน

=44,200

รายการที่ 6

60"x60"

@390.00

การคัดเลือก

=390,000.00

ขออนุมตั ิยกเลิก

(รายการที่ 3-6 ไม่

เพื่อแก้ ไขสเปค
และดําเนินการ

ผ่านการประเมิน)

3.บริ ษัท วี.เค.

สอบราคาใหม่

การทอ จํากัด
รายการที่ 1

@270.00
=310,500.00

รายการที่ 2

@42.75
=49,162.50

รายการที่ 3

@80.00
=222,400.00

รายการที่ 4

@125.00
=275,000.00

รายการที่ 5...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

-3ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 5

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@183.00
=137,250.00

รายการที่ 6

@325.00
=325,000.00

รายการที่ 7

@575.00
=143,750.00

รายการที่ 8

@221.00
=44,200.00
(รายการที่ 1,3-8
ไม่ผ่านการ
ประเมิน)

4.บริ ษัท ภูษา
สไตล์ จํากัด
รายการที่ 1

@267.50
=307,625.00

รายการที่ 3...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

-4ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
รายการที่ 3

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@103.79
=288,536.00

รายการที่ 4

@149.80
=329,560.00

รายการที่ 5

@205.44
=154,080.00

รายการที่ 6

@363.80
=363,800.00

รายการที่ 8

@256.80
=51,360.00
(รายการที่ 1,4-6
และ 8 ไม่ผ่านการ
ประเมิน)

รวมเป็ นเงิน

1,507,262.50

รวมเป็ นเงิน

326,875
2.LS-2 Way...

-5ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

2 LS-2 Way Connector

7,000

@42.80

อัน

=299,600

สอบราคา

1

1 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

40

@6,790

บริ ษัท ดีเคเอส บริ ษัท ดีเคเอส

เสนอราคาถูกต้ อง

วร.105/60

เอช (ประเทศ

เอช (ประเทศ

เอช (ประเทศ

ตามเงื่อนไข และ

ลว. 12 เมย.60

ไทย) จํากัด

ไทย) จํากัด

@42.80

dium Fifficile Toxin

ชุด

=271,600

A/B

2

B.Braun (LS-2

วงเงินจัดซื ้อ แถม

Connection LL)

350 อัน มูลค่า
299,600

14,980 บาท

2 ราย

1.บริ ษัท เฮาส์

1.บริ ษัท เฮาส์

บริ ษัท ซี เม-

เซน เบอร์ น-

เซน เบอร์ น-

ดิค จํากัด

@5,700

วร.96/60
259,998.80 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ

สไตน์ จํากัด

=228,000
2.บริ ษัท ซี เม-

ตามเงื่อนไข และ

257,998.80 รายละเอียด

Operon/สเปน 2.บริ ษัท ซี เมดิค จํากัด

รายละเอียด
เสนอราคาเท่ากับ

2 ราย

สไตน์ จํากัด

299,600

=299,600

รวมเป็ นเงิน
สอบราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

299,600

3 ชุดทดสอบ Clostri-

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

บริ ษัท ดีเคเอส
ไทย) จํากัด

รวมเป็ นเงิน

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

ดิค จํากัด
@6,499.97

4.27%

=259,998.80
R-biopharm
รวมเป็ นเงิน

271,600

เยอรมัน

รวมเป็ นเงิน

257,998.80
4 1.Pressure...

ลว. 5 เมย.60

-6ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

จํานวน

4 1.Pressure Tubing

3,600

@65.00

with M/F ขนาด 6"

เส้ น

=234,000

สอบราคา

1

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

1 ราย

1 ราย

บริ ษัท เอ็ด-

บริ ษัท เอ็ด-

บริ ษัท เอ็ด-

วร.97/60

วาร์ ดส์ ไลฟ์

วาร์ ดส์ ไลฟ์

วาร์ ดส์ ไลฟ์

ลว. 7 เมย.60

ไซเอ็นซ์ (ประ-

1.Pressure Tubing

3,600

@65.00

ไซเอ็นซ์ (ประ-

ไซเอ็นซ์ (ประ-

with M/F ขนาด 36"

เส้ น

=468,000

เทศไทย) จํากัด

เทศไทย) จํากัด เทศไทย)

รายการที่ 1

@68.00
=244,800

รายการที่ 2

รายการที่ 1-2

จํากัด
รายการที่ 1

@68.00

244,800

เสนอราคาถูกต้ อง

ลดเหลือ

ตามเงื่อนไข และ

234,000

รายละเอียด

=489,600

เสนอราคาเท่ากับ
รายการที่ 2

489,600

วงเงินจัดซื ้อ

ลดเหลือ
468,000
รวมเป็ นเงิน

702,000

รวมเป็ นเงิน

702,000

5.ชุดข้ อเข่าเทียม...

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

5 ชุดข้ อเข่าเทียมชนิด
เปลีย่ นผิวข้ อด้ านเดียว

จํานวน

-7ราคาที่
วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ ละ
รายการ/
เอกสาร
รายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

20

@54,891

ชุด

=1,097,820

สอบราคา

1

1 ราย
ฟาร์ มา จํากัด

เคลือ่ นไหวได้ (Unicom

ผู้ชนะการ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา

sthesis)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้ าง

@54,891

บริ ษัท ซิลลิค

บริ ษัท ซิลลิค

เสนอราคาถูกต้ อง

ฟาร์ มา จํากัด

ฟาร์ มา จํากัด

1,097,820 ตามเงื่อนไข และ

=1,097,820

partment knee Pro-

วงเงินที่ขอ
อนุมัติซอื ้

1 ราย

บริ ษัท ซิลลิค

ชนิดแผ่นรองข้ อเข่า

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

วร.93/60
ลว. 7 เมย.60

รายละเอียด

Zimmer

เสนอราคาเท่ากับ

USA.

วงเงินจัดซื ้อ แถม
เครื่ องล้ างกระดูก
(Pulsavac) 12 ชุด

1,097,820

รวมเป็ นเงิน
6 ข้ อสะโพกเทียมชนิด

20

@82,575

ที่ยดึ บริ เวณส่วนต้ น

ชุด

=1,651,500

ของกระดูกฟี เมอร์ และ

รวมเป็ นเงิน
สอบราคา

2

2 ราย

1 ราย

1.บริ ษัท ซิลลิค
ฟาร์ มา จํากัด

ไม่ใช้ สารยึดกระดูก

วร.90/60

1.บริ ษัท ซิลลิค บริ ษัท จอห์น
@82,575

ฟาร์ มา จํากัด

=1,651,500

(Proximal fit cemen-

1,097,820 มูลค่า 32,100 บาท

ลว. 3 เมย.60

สัน แอนด์
จอห์นสัน

Zimmer/USA. 2.บริ ษัท จอห์น (ไทย) จํากัด

1,640,000 เสนอราคาถูกต้ อง

tless stem total hip

2.บริ ษัท จอห์น

สัน แอนด์

ตามเงื่อนไข และ

replacement)

สัน แอนด์

จอห์นสัน (ไทย)

รายละเอียด

จอห์นสัน (ไทย)

จํากัด

เสนอราคาตํ่าสุด

จํากัด

@82,000

ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

=1,640,000
รวมเป็ นเงิน

1,651,500

DePuy/USA.

0.03% แถม 20 เส้ น
รวมเป็ นเงิน

1,640,000 มูลค่า 28,000 บาท

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน 2560
หน่ วยงาน จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ งานพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์
ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ราคาที่ จํานวนผู้ผ่าน ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
เสนอ (แต่ การคัดเลือก/ สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
รายชื่อ
ละรายการ/
ประกวด
ผลิตภัณฑ์ )
ราคา
1 ราย
บริ ษัท เอส.เอ็ม. บริ ษัท เอส.
เจ.อินเตอร์ โพร
ดักส์ จํากัด

1 1.เครื่ องดูด 2 ระบบชนิด

15

@20,000

ไปป์ไลน์ ชนิดติดราง

ชุด

=300,000

1 ราย
บริ ษัท เอส.เอ็ม.

สอบราคา

1

2.เครื่ องดูด 1 ระบบ

21

@17,600

เจ.อินเตอร์ โพร
ดักส์ จํากัด

ชนิดไปป์ไลน์ ชนิด

ชุด

=369,600

รายการที่ 1

ติดราง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

ค.148/60
ลว.8 พค.60

เจ.อินเตอร์
โพรดักส์

@31,000 รายการที่ 1-2

จํากัด

=465,000

รายการที่ 1

465,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 2

@20,000
=420,000

รายการที่ 2

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

420,000 รายละเอียด
เสนอราคาสูงกว่า

OHIO

วงเงินจัดซื ้อ

USA.

รายการที่ 1 55%
รายการที่ 2 13.63%
ราคาที่ผ้ ขู ายเสนอ
เกินวงเงินขอซื ้อมาก
กว่า 10% ต่อรองแล้ ว
ผู้ขายยืนยันราคา

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)

-2ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เดิม คณะกรรมการ
เห็นควรจัดซื ้อตาม
ราคาที่ผ้ ขู ายเสนอ
เนื่องจาก
1. วงเงินที่ได้ รับ
อนุมตั ิงบประมาณ ซึง่
คณะกรรมการได้ ปรับ
ลด 20% จากราคา
ปี 2558
2.ผู้ขายเสนอราคา
เท่ากับราคาครัง้
สุดท้ าย
รวมเป็ นเงิน

669,600

รวมเป็ นเงิน

885,000

2 1.ลูว่ ิ่ง...

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
2 1.ลูว่ ิ่งไฟฟ้ า

1

298,000

เครื่ อง
2.เครื่ องสําหรับลดบวม

1

และเพิ่มการไหลเวียน

เครื่ อง

450,000

สอบราคา

2

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

1 ราย
บริ ษัท บีทีแอล

1 ราย
บริ ษัท บีทีแอล

เมดิคอล เทคโน
โลจีส์ จํากัด
รายการที่ 2

โลหิต

-3 ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

450,000
BTL-6000

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

รายการที่ 1
บริ ษัท บีที

ยกเลิกการสอบราคา

ค.145/60

เมดิคอล เทคโน แอล เมดิคอล

เนื่องจากไม่มีผ้ เู สนอ

ลว.21 เมย.60

โลจีส์ จํากัด

ราคา ขออนุมตั ิ

รายการที่ 2

เทคโนโลจีส์
จํากัด
รายการที่ 2

อังกฤษ

ยกเลิกแก้ ไขสเปค
450,000 เพื่อสอบราคาใหม่
ลดเหลือ
420,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ 6.67%
แถม
1.ถุงลมขา 1 ถุง
2.ถุงลมแขน 1 ถุง
3.ถุงลมตัว 1 ถุง
4.รถเข็นวางเครื่ อง
1 ถุง

รวมเป็ นเงิน

748,000

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

รวมเป็ นเงิน

420,000 รวมมูลค่า70,000 บาท

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)
3 เครื่ องคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาเช่า 3 ปี

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง
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500 บาท/

เครื่ อง

เครื่ อง/เดือน

1.บริ ษัท วิชชุ-

1.บริ ษัท วิชชุ-

บริ ษัท วิชชุ-

ช.3/60

=360,000

สิน มาร์ เก็ตติ ้ง

สิน มาร์ เก็ตติ ้ง

สิน มาร์ เก็ต

ลว.1 พค.60

สอบราคา

3

-4 ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

3 ราย

จํากัด

3 ราย

590 บาท/ จํากัด
เครื่ อง/เดือน
=424,800 2.ห้ างหุ้นส่วน
Lenovo จํากัด ซีแอนด์

424,800 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ
410,400 รายละเอียด
เสนอราคาตํ่าสุด

รุ่น Idea

อาร์ อินฟอร์ เม

สูงกว่าวงเงินจัดเช่า

centre

ชัน่ เทคโนโลยี

14% แถมคอมพิว-

510-22ish

เตอร์ สาํ รอง 1 ชุด
3.บริ ษัท เอมิ.

2.ห้ างหุ้นส่วน

โปร จํากัด

จํากัด ซีแอนด์
อาร์ อินฟอร์ เม
ชัน่ เทคโนโลยี

ติ ้ง จํากัด

715 บาท/
เครื่ อง/เดือน
=514,800
Dell รุ่น Optiplex 5250
AIO

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)

-5 ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

3.บริ ษัท เอมิ.
โปร จํากัด

660 บาท/
เครื่ อง/เดือน
=475,200
Lenovo

360,000

รวมเป็ นเงิน
4 ผ้ าม่านประกอบด้ วย
39 ชิ ้น

1
ชุด

407,028

รุ่น S400Z
สอบราคา

11

รวมเป็ นเงิน

8 ราย

1 ราย

1.ห้ างหุ้นส่วน

ร้ านบ้ านตก

ร้ านบ้ านตก

จํากัด โชว์วี่-

แต่ง

แต่ง

เฮ้ าส์

410,400
ค.147/60
ลว.24 เมย.60

217,531

221,490

ลดเหลือ

GOLD

200,000 เสนอราคาถูกต้ อง

HOUSE

ตามเงื่อนไข และ

(ผิดเงื่อนไข)

รายละเอียด

2.บริ ษัท เอส.พี.

เสนอราคาตํ่าสุด

คาร์ เปท แอนด์

ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

คลีน จํากัด

300,000
VC FABRIC
(คุณสมบัติ
ไม่ครบ)

50.86%

ที่ รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซอื ้ /จ้ าง จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/
จัดซือ้ (แต่ ละ
เอกสาร รายชื่อ
รายการ)
(ราย)

-6 ราคาที่
เสนอ (แต่
ละรายการ/
ผลิตภัณฑ์ )

3.ร้ านม่านดี-

192,600

ไซน์

KACEE

จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/
รายชื่อ

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ
สอบราคา/ อนุมตั ิซอื ้
ประกวด
ราคา

(ผิดเงื่อนไข)
4.ร้ านคลาสสิค
โฮม หาดใหญ่

244,217
(ผิดเงื่อนไข)

5.บริ ษัท เชาวลีย์ คอนสตัค
ชัน่ (2553)
จํากัด

234,246
(ผิดเงื่อนไข)

6.ร้ านแสงจันทร์ กิจเจริ ญ

301,650
SOFT HOUSE

(ผิดเงื่อนไข)
7.ร้ านบ้ านตก
แต่ง

217,531
WDECORATION

8.ร้ านวินทร์ ธีรา
ผ้ าม่าน
รวมเป็ นเงิน

407,028

(ผิดเงื่อนไข)

รวมเป็ นเงิน

200,000

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้ อตกลงในการซือ้
หรือจ้ าง

