สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
หน่ วยงาน จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ งานพัสดุ
ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

1 1. รถเข็นนอนสําหรับรับ-ส่ง
ผู้ป่วยผ่าตัด
2.รถเข็นนัง่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
จํานวนผู้ผ่าน
ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอราคา/ เสนอ (แต่ ละ การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
จัดซือ้ (แต่ จ้ าง
รายชื่อ
รายการ/
เอกสาร รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ละรายการ)
ประกวดราคา
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
ซือ้ หรือจ้ าง
16
คัน

@ 32,000
= 512,000

50

@ 6,500

คัน

= 325,000

สอบ
ราคา

1

1 ราย
บริ ษัทซิลลิค
ฟาร์ มา จํากัด
รายการที่ 1
รายการที่ 2

-

ยกเลิกการสอบราคา
เนื่องจากเสนอราคา
ไม่ตรงรายละเอียด

@ 29,000

ขออนุมตั ิยกเลิก

= 464,000

สอบราคาใหม่

@ 6,500
= 325,000

837,000

รวมเป็ นเงิน
2 ปรับปรุงห้ องพักแพทย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

1
รายการ

500,000

สอบ
ราคา

3

1 ราย
ห้ างหุ้นส่วน
พรชัยเฟอร์ นิช

489,000

ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

จํากัดพรชัย
เฟอร์ นิช

จํากัดพรชัย
เฟอร์ นิช

489,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ
480,000 รายละเอียด
เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดจ้ างและ
ราคากลาง 4%

รวมเป็ นเงิน

500,000

รวมเป็ นเงิน

480,000
3.เครื่ องจี ้…

จ.13/59
3 ธค.58

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

3 เครื่ องจี ้ห้ ามเลือดและ
ตัดชิ ้นเนื ้อด้ วยไฟฟ้ า

-2ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ จ้ าง
รายการ/
เอกสาร
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
6

@ 360,000

สอบ

เครื่ อง =2,160,000 ราคา

2

2 ราย
1. ห้ างหุ้นส่วน
จํากัด โซนิค
ไบโอเมด

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

@ 360,000

1 ราย
ห้ างหุ้นส่วน

ห้ างหุ้นส่วน

=2,160,000

จํากัด โซนิค

จํากัด โซนิค

ไบโอเมด

ไบโอเมด

ERBE/รุ่น

2,160,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ

ตามเงื่อนไข และ

2,052,000 รายละเอียด

VIO300S

เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินขอซื ้อ 5%

2.บริ ษัทซิลลิค

เยอรมัน
@ 320,000

ฟาร์ มา จํากัด

=1,920,000
Covidien/
ForceFX-8CS

รวมเป็ นเงิน

2,160,000

อเมริ กา

รวมเป็ นเงิน

2,052,000

ที่ 4 เช่า...

ค.66/59
17 ธค.58

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

4 เช่าเครื่ องพิมพ์

-3ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ จ้ าง
รายการ/
เอกสาร
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
50

295 บาท/

สอบ

เครื่ อง เครื่ อง/เดือน

ราคา

=531,000

2

2 ราย
1. บริ ษัท
วิชชุสนิ
มาร์ เก็ตติ ้ง
จํากัด
2.บริ ษัทเอมิ.
โปร จํากัด

295 บาท/

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง
1 ราย
บริ ษัท วิชชุสนิ

บริ ษัท วิชชุสนิ

531,000 เสนอราคาถูกต้ อง

ช.1/59

เครื่ อง/เดือน มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ
=531,000
513,000 รายละเอียด
OKI
เสนอราคาตํา่ กว่า
285 บาท/
วงเงินซื ้อ 3.39%

9 ธค.58

เครื่ อง/เดือน
=513,000

บริ ษัทเอมิ.โปร จํากัด

EPSON

ไม่ผา่ นการคัดเลือก
เนื่องจากเครื่ องไม่
ไม่สามารถใช้ กบั
ระบบ HIS ในปั จจุบนั
ได้

รวมเป็ นเงิน

531,000

รวมเป็ นเงิน

513,000

ที่ 5 อุปกรณ์...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

5 1.อุปกรณ์วิเคราะห์แรงของ
กล้ ามเนื ้อขาและหลังแบบ

-4ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
จ้ าง ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่
รายการ/
เอกสาร
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
2
ชุด

@ 62,000 สอบ
=124,000 ราคา

ดิจิตอล
2.อุปกรณ์วดั กําลังกล้ ามเนื ้อ
บีบมือแบบดิจิตอล
3.อุปกรณ์วดั ความอ่อนตัว
แบบพกพา
4.เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักแบบ
ดิจิตอลพร้ อมที่วดั ส่วนสูง

2

2 ราย
1.บริ ษัทเคพีจี

2 ราย
1.บริ ษัทเคพีจี

1.บริ ษัทเคพีจี

รายการที่

อุปกรณ์การ
แพทย์ จํากัด

อุปกรณ์การ
แพทย์ จํากัด

อุปกรณ์การ
แพทย์ จํากัด

1,2,3,6

2

@ 16,900

ชุด
2

=33,800
@ 10,900

รายการที่ 4

ชุด
1

=21,800
21,000

2.บริ ษัทสมาร์ ท
เมดดิคอลไซ

เมดดิคอลไซ
เอนซ์ แอดน์

2.บริ ษัทสมาร์ ท
เมดดิคอลไซ

65,000

เอนซ์ แอดน์
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
จํากัด

เอนซ์ แอดน์
เทคโนโลยี

เครื่ อง

5.เตียงปฏิบตั ิกายภาพบําบัด 1
แบบปรับสูงตํ่าได้ แบบตอน เตียง

19,000

รายการที่ 4

19,000

2.บริ ษัทสมาร์ ท

จํากัด
รายการที่ 1

@ 66,340
=132680
@ 18,083

เดียว
6.จักรยานวัดงาน

2

@ 135,000
=270000
@ 280,000

รายการที่ 2

7.เครื่ องกระตุ้นไฟฟ้ าและ

คัน
3
เครื่ อง

=840,000

รายการที่ 3

อัลตร้ าซาวด์ พร้ อมเครื่ อง

จํานวนผู้ผ่าน
ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

=36,166

สูญญากาศ
รายการที่ 6

ตามเงื่อนไข และ

จํากัด
รายการที่ 1

รายละเอียด

ค.65/59

เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ 9.52%

17 ธค.58

รายการที่ 1,2,3
132,680 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ
124,000 รายละเอียด

รายการที่ 2

36,166

@ 10,900

ลดเหลือ

=21,800

33,800

@ 159,430

เสนอราคาถูกต้ อง

รายการที่ 3

ค.64/59
17 ธค.58
รายการที่ 4

เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ

21,800

=318,860
รายการที่ 6...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

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

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง
รายการที่ 6

318,860 รายการที่ 6
ลดเหลือ

เสนอราคาถูกต้ อง

300,000 ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
เสนอราคาเกิน
วงเงินจัดซื ้อ 11.11%
ซึง่ เกินวงเงินที่สบื
ทราบไม่เกิน 4.11%
รายการที่ 5
ไม่มีผ้ เู สนอราคา
ขออนุมตั ิยกเลิก
ซื ้อตกลงราคา
รายการที่ 7
ไม่มีผ้ เู สนอราคา
ขออนุมตั ิยกเลิก
สอบราคาใหม่
รวมเป็ นเงิน

1,375,600

รวมเป็ นเงิน

498,600

ที่ 6 ตู้ปราศจาก...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

6 ตู้ปราศจากเชื ้อสําหรับ
เตรี ยมนํ ้ายาเลี ้ยงตัวอ่อน

-6ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ จ้ าง
รายการ/
เอกสาร
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
1
ชุด

640,000

สอบ

3

ราคา

บริ ษัทเค.เอส.พี
อ๊ อคต้ าเทค
จํากัด

(Laminar Flow hood)

1 ราย
638,000

บริ ษัทเค.เอส.พี บริ ษัทเค.เอส.พี
Esco
อ๊ อคต้ าเทค
อ๊ อคต้ าเทค
จํากัด
รุ่น AC2-5E8 จํากัด
สิงคโปร์

640,000

รวมเป็ นเงิน
7 เครื่ องให้ การรักษาด้ วยคลืน่

1

กระแทกแม่เหล็กไฟฟ้ า

เครื่ อง

(ESWT)ชนิดโฟกัส

1 ราย

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

1,600,000

สอบ
ราคา

3

3 ราย

ตามเงื่อนไข และ

ค.67/59
11 ธค.58

รายละเอียด
เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ 0.31%

รวมเป็ นเงิน

638,000

บริ ษัทบีเจซี

1,600,000 เสนอราคาถูกต้ อง

1 ราย

1.บริ ษัทบีเจซี

1,600,000

เฮลท์แคร์
จํากัด

EMS

2.บริ ษัทสยาม

638,000 เสนอราคาถูกต้ อง

บริ ษัทบีเจซี

เฮลท์แคร์
รุ่น SWISS จํากัด
PIEZCLAST
สวิสเซอร์ แลนด์
1,970,000

แบร์ เมดิคอค

Dornier

จํากัด

MedTect

เฮลท์แคร์
จํากัด

ลดเหลือ

ตามเงื่อนไข และ

1,550,000 รายละเอียด
เสนอราคาตํ่ากว่า
วงเงินจัดซื ้อ 3.12%

รุ่น Aries
เยอรมัน
3.บริ ษัท…

ค.69/59
25 ธค.58

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

-7ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ จ้ าง
รายการ/
เอกสาร
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
3.บริ ษัท

2

@ 120,000

สอบ

ตัวเหลืองชนิดหลอด

ชุด

= 240,000

ราคา

1

เหนือตัวทารก (Mobile

ชุด

250,000

Dornier
MedTect

จํากัด

รุ่น Aries
เยอรมัน

8 1. เครื่ องส่องไฟรักษาภาวะ
(LED Photo-therapy)
2.เครื่ องให้ ความอบอุน่ ชนิด

1,930,000

แอสราส
เมดิคอล
1,600,000

รวมเป็ นเงิน

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

2

2 ราย

รวมเป็ นเงิน
1 ราย

1. บริ ษัทเอิร์ธ

1. บริ ษัทเอิร์ธ

บริ ษัทเอิร์ธ

ไลน์ จํากัด

ไลน์ จํากัด

ไลน์ จํากัด

เสนอราคาถูกต้ อง

ค.85/59

รายการที่ 1,3

รายการที่ 1

300,000 ตามเงื่อนไข และ
ลดเหลือ รายละเอียด

8 มค.59

รายการที่ 1

300,000
รุ่น neoBlue cozy

ยี่ห้อ Natus

Infant Radiant Warmer)
3.ตู้อบเด็กแบบขนย้ าย

1

(Transport incubator)

ชุด

1,500,000

504,000

276,000 เสนอราคาเกิน
วงเงินจัดซื ้อ 15%

USA.
รายการที่ 3

ขอใช้ เงินรายได้

504,000
รุ่น TR306
ยี่ห้อ Natus
USA.

รายการที่ 1,3

เพิ่ม
เสนอราคาถูกต้ อง
รายการที่ 3

504,000 ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด
เสนอราคาเท่ากับ
วงเงินจัดซื ้อ
2.บริ ษัท...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

-8ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ จ้ าง
รายการ/
เอกสาร
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง
รายการที่ 2

2. บริ ษัทท็อป
เวิร์ล เทรด

ไม่มีผ้ เู สนอราคา

จํากัด

192,800

รายการที่ 1

รุ่น Nice 4000

ขออนุมตั ิยกเลิกเพื่อ
ทบทวนสเปคและ
สอบราคาใหม่

SPOT
ยี่ห้อ Neotech
994,000

รวมเป็ นเงิน
9 1.กล้ องจุลทรรศน์ ชนิด
2 ตา (Microscope)
2.กล้ องจุลทรรศน์ ชนิด
2 ตา

4
ชุด
1
ชุด

@ 60,000 สอบ
=240000 ราคา
200,000

รวมเป็ นเงิน

INDIA
2

2 ราย

780,000

2 ราย

รายการที่ 1

1. บริ ษัทฮอลลี
วู้ด อินเตอร์
เนชัน่ แนล
จํากัด
รายการที่ 1

@ 47,250

1. บริ ษัทฮอลลี

1. บริ ษัทฮอลลี

วู้ด อินเตอร์
เนชัน่ แนล

วู้ด อินเตอร์
เนชัน่ แนล

จํากัด

จํากัด

=189,000

2.บริ ษัทสเปซ-

รุ่น E 200

เมด จํากัด

รายการที่ 1

ค.87/59
13 มค.59
รายการที่ 2
ค.88/59
13 มค.59
189,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ตามเงื่อนไข และ
รายละเอียด

รายการที่ 2

323,000
Nikon

เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

ญี่ปนุ่

21.25%
2.บริ ษัท...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

-9ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ จ้ าง
รายการ/
เอกสาร
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

2.บริ ษัทสเปซ-

รายการที่ 2

เมด จํากัด
รายการที่ 1

219,000 เสนอราคาถูกต้ อง
ลดเหลือ

@ 55,000

200,000 รายละเอียด

=220,000
รายการที่ 2

ตามเงื่อนไข และ
เสนอราคาตํ่าสุด
เท่ากับวงเงินที่ขอ

รุ่น CX 31
219,000

จัดซื ้อ

รุ่น BX 43
Olympus
ญี่ปนุ่

440,000

รวมเป็ นเงิน
10 รถเข็นนัง่ ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้ า

1

สําหรับทําความสะอาด

คัน

900,000

สอบ
ราคา

4

3 ราย
1.บริ ษัทไดเวอร์

726,530

รวมเป็ นเงิน
2 ราย
1.บริ ษัทซิมเปิ ล้

ยี่ห้อ Taski
ซัพพลาย
ซี่ไฮยีน
(ประเทศไทย) รุ่น Swingo 4000 จํากัด
จํากัด
2.ร้ านบีเจ
2.บริ ษัทซิมเปิ ล้
ซัพพลาย

679,550
ยี่ห้อ ICE

จํากัด

รุ่น R S32

เซอร์ วิส

389,000

บริ ษัทซิมเปิ ล้

679,550 เสนอราคาถูกต้ อง

ซัพพลาย

ลดเหลือ

จํากัด

670,000 รายละเอียด

ตามเงื่อนไข และ
เสนอราคาตํ่าสุด
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ
25.25%

USA
3.ร้ านบีเจฯ...

ค.93/59
18 มค.59

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

- 10ราคาที่
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ เสนอ (แต่ ละ
จัดซือ้ (แต่ จ้ าง
รายการ/
เอกสาร
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
3.ร้ านบีเจ

749,000

เซอร์ วิส

ยี่ห้อ Nilfisk

ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
จํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

รุ่น BR855
Denmark
900,000

รวมเป็ นเงิน
11 1.รถเข็นนอนสําหรับรับ-ส่ง
ผู้ป่วยผ่าตัด
2.รถเข็นนัง่

16

@ 32,000

สอบ

คัน

= 512,000

ราคา

50

@ 6,500

คัน

= 325,000

1

1 ราย

รวมเป็ นเงิน

670,000

บริ ษัทโมเดิร์น

464,000 เสนอราคาถูกต้ อง

1 ราย

บริ ษัทโมเดิร์น

บริ ษัทโมเดิร์น

แบรนด์ส จํากัด

แบรนด์ส จํากัด แบรนด์ส จํากัด

ลดเหลือ ตามเงื่อนไข และ

รายการที่ 1

448,000 รายละเอียด

รายการที่ 1

@ 29,000

รายการที่ 1

= 464,000

เสนอราคา
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

จีน

12.50%
รายการที่ 2
ไม่มีผ้ เู สนอราคา
ขออนุมตั ิยกเลิก
ซื ้อโดยวิธีพิเศษ
รวมเป็ นเงิน

837,000

รวมเป็ นเงิน

448,000
ที่ 13 เตียง...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

12 เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้ า

- 11 ราคาที่เสนอ
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
(แต่ ละ
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ
จัดซือ้ (แต่ จ้ าง
รายการ/
เอกสาร
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
@ 60,000 ประกวด
เตียง =
ราคา
272

2

จํานวนผู้ผ่าน
ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง

ยืนข้ อเสนอ

ยกเลิกการประกวด

ทางเทคนิค

ราคา เนื่องจาก

ด้ วยวิธี

1 ราย

บริ ษัทเสนอไม่ตรง

การทาง

บริ ษัทโซวิค

ตามรายละเอียด

อิเล็ก

จํากัด

คุณลักษณะเฉพาะ

ทรอนิกส์

ขออนุมตั ิยกเลิก
ประกวดราคาใหม่
โดยใช้ วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-bibding

13 เครื่ องจี ้ไฟฟ้ า

2

@ 484,000

สอบ

เครื่ อง

= 968,000

ราคา

1

1 ราย
บริ ษัทซิลลิค
ฟาร์ มา
จํากัด

@ 438,978.20 บริ ษัทซิลลิค
= 877,956.40 ฟาร์ มา
Covidien

จํากัด

บริ ษัทซิลลิค

877,956.40 เสนอราคาถูกต้ อง

ฟาร์ มา

ตามเงื่อนไข และ

จํากัด

รายละเอียด

รุ่น Force Fx8cs

เสนอราคา
ตํ่ากว่าวงเงินจัดซื ้อ

สหรัฐอเมริ กา

9.30%
รวมเป็ นเงิน

968,000

รวมเป็ นเงิน

877,956.40
14 1.รถเข็นผ้ า...

ที่

รายการจัดซือ้ จัดจ้ าง

14 1.รถเข็นผ้ าเปื อ้ น-ผ้ าสะอาด
แบบสแตนเลส

- 12 ราคาที่เสนอ
จํานวน วงเงินที่ขอ วิธีซือ้ / จํานวน จํานวนผู้ย่ นื
(แต่ ละ
ผู้รับ เสนอ/รายชื่อ
จัดซือ้ (แต่ จ้ าง
รายการ/
เอกสาร
ละรายการ)
ผลิตภัณฑ์ )
(ราย)
8

@ 25,000

สอบ

คัน

= 200,000

ราคา

8

2

1 ราย

จํานวนผู้ผ่าน
ผู้ชนะการ วงเงินที่ขอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
การคัดเลือก/ สอบราคา/
อนุมตั ิซอื ้
โดยสรุ ป
ของสัญญาหรือ
รายชื่อ
ข้ อตกลงในการ
ประกวดราคา
ซือ้ หรือจ้ าง
รายการที่ 2

บริ ษัทฟาร์ เมด

เสนอราคาตํ่ากว่า

@ 35,000

แอนด์ ซายด์

วงเงินจัดซื ้อ0.0086%

คัน

= 280,000

จํากัด

สูงกว่าราคาที่สบื

3.รถรับผ้ าสะอาดแบบ

4

@ 40,000

รายการที่ 2

สแตนเลส (คันใหญ่)

คัน

= 160,000

2.รถส่งผ้ าสะอาด 4 ชัน้
แบบสแตนเลส

@ 34,999.70

ทราบประมาณ

= 279,997.60

30.84%
ขออนุมตั ิยกเลิก
สอบราคาใหม่
รายการที่ 1,3
ไม่มีผ้ เู สนอราคา
ขออนุมตั ิยกเลิก
สอบราคาใหม่

รวมเป็ นเงิน

640,000

