
ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (คณะวิทยาศาสตร)

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

         ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (คณะวิทยาศาสตร) ไดมีโครงการ ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๑๖

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

         ๑. โตะทํางานขนาด ๑๘๐x๗๕x๗๕ ซม. จํานวน ๖ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ราชากรุป

หาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๙๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันเกา

รอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๒. เกาอี้สํานักงาน บุหนังเทียม ขนาด ๖๔x๖๑x๑๑๓-๑๒๓ ซม. จํานวน ๖ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ราชากรุปหาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๑๕,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันเการอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 ๓. โตะทํางานขนาด ๑๘๐x๘๐X๗๕ ซม. และ ขนาด ๑๖๐x๔๕x๗๕ ซม. จํานวน ๒ ชุด ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัท ราชากรุปหาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๔. เกาอี้สํานักงาน ขนาด ๖๕x๖๗x๑๐๘ ซม. จํานวน ๒ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ราชากรุป

หาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๑๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งรอยแปดสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๕. เกาอี้อเนกประสงค สีขาว ขนาด ๔๙.๕x๕๕x๘๕ ซม. จํานวน ๕ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ราชากรุปหาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๖. ตูเก็บของ ขนาด ๖๐x๔๐x๑๑๐ ซม. จํานวน ๓ ใบ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ราชากรุป

หาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๓๗๐.๐๐ บาท (แปดพันสามรอยเจ็ดสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๗. โตะกลม TOP กระจก ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๗๕ ซม. จํานวน ๑ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ราชากรุปหาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งรอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๘. เกาอี้ไม ขนาด ๕๐x๕๕x๙๖ ซม. จํานวน ๔ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ราชากรุปหาดใหญ

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หาพันแปดรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

(สําเนา)



         ๙. โตะประชุมพรอม POP UP ขนาด ๓๖๐x๑๒๐x๗๕ ซม. จํานวน ๑ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ราชากรุปหาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๑๐. เกาอี้ประชุม ขนาด ๖๐x๕๐x๘๕ ซม. จํานวน ๑๐ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ราชากรุป

หาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันเการอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๑๑. โตะทํางาน ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จํานวน ๓ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ราชากรุป

หาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๙๔๐.๐๐ บาท (หาพันเการอยสี่สิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๑๒. เกาอี้อเนกประสงค ขนาด ๕๙x๕๒x๖๙ ซม. จํานวน ๓ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ราชา

กรุปหาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๒๐.๐๐ บาท (สี่พันยี่สิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๑๓. เกาอี้สํานักงานบุหนังเทียมสีดํา ขนาด ๖๔x๖๑x๑๑๓-๑๒๓ ซม. จํานวน ๒ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ราชากรุปหาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๕,๓๒๐.๐๐ บาท (หาพันสามรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๑๔. โตะประชุม ขนาด ๒๐๐x๑๐๐x๗๕ ซม. จํานวน ๑ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ราชากรุป

หาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

         ๑๕. เกาอี้สํานักงานบุผาฝายสีดํา ขนาด ๕๖x๖๑x๘๗-๙๗ ซม. จํานวน ๖ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ราชากรุปหาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

สิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ทั้งปวง

         ๑๖. ตูเก็บเอกสาร ขนาด ๗๙x๔๐x๙๑ ซม. จํานวน ๒ ใบ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ราชากรุป

หาดใหญ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๗๘๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดรอยแปดสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผูชวยศาสตราจารยดร.พรสุดา บมไล) 

รองคณบดีฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

(ลงชื่อ)                 ดร.พรสุดา  บมไล

สาํเนาถูกตอง

ศศิธร รัตนะ

(นางศศิธร รัตนะ)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป




