สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน เดือน ธันวำคม ปี 2561
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

บริษัท ฟิลปิ ส์ (ประเทศไทย)
จากัด เสนอราคา 120,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

๑ จ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะ
ภายในด้วยคลื่นความถี่สงู

127,223

127,223 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลปิ ส์ (ประเทศไทย)
จากัด เสนอราคา 127,223
บาท

๒ จ้างเหมาซ่อมเครื่องรักษาโรคตาด้วย
แสงเลเซอร์แย็ก

350,000

350,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อาย จากัด เสนอ
ราคา 350,000 บาท

บริษัท นิว อาย จากัด เสนอ
ราคา 350,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
25/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 12 ธันวาคม 2561
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

๓ จ้างก่อสร้างห้องเครื่องผลิตไต ตามแบบ
เลขที่ 63/61

403,500

403,500 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด อุบลเลิศ ห้างหุ้นส่วนจากัด อุบลเลิศ
ไพศาล เสนอราคา 403,500 ไพศาล เสนอราคา 403,500
บาท
บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด อิทธิ อุบล
เสนอราคา 523,400 บาท
3. หจก.รัตติกาก่อสร้าง เสนอ
ราคา 553,300 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
26/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 18 ธันวาคม 2562
เสนอราคาต่าสุด

๔ หลอดเอ็กซเรย์เครื่องสวนหัวใจชนิด
ระนาบเดี่ยว

2,300,000

2,300,000

คัดเลือก

บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา 2,000,000 บาท

บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา 2,000,000 บาท

24/2562
6 ธันวาคม 2561

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

108/2562
ลว. 3 ธันวาคม 2562

ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมผิ วิ หนัง
จานวน ๑ ตู้

210,000

210,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง
จากัด เสนอราคา 210,000 จากัด เสนอราคา 210,000
บาท
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

109/2562
ลว. 3 ธันวาคม 2561

๖ สายช่วยหายใจแบบเสียบจมูก สาหรับ
ให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการ
ไหลสูงสาหรับทารกและเด็ก (high
flow nasal oxygen cannula)

880,000

880,000 ประกวดราคา 1. สไปโร เมด จากัด เสนอ
e-bidding ราคา 880,000 บาท
2. บริษัท ไพส์ส ซีส เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 900,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

111/2562
4 ธันวาคม 2561

๕

สไปโร เมด จากัด เสนอราคา
870,000 บาท

7,223

300,000

217,500

10,000

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

๗ สายไฟควบคุมอุณหภูมขิ ดลวดนาความ
ร้อนสาหรับเครื่องสร้างความชื้น
(reusable heated wire electric
adaptor)

95,000

๘ อุปกรณ์สร้างอุณหภูมใิ ห้ขดลวดอุ่น
อากาศในสายช่วยหายใจ

87,000

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

95,000 ประกวดราคา 1. สไปโร เมด จากัด เสนอ
e-bidding ราคา 95,000 บาท
2. บริษัท ไพส์ส ซีส เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 120,000
บาท
87,000 ประกวดราคา 1. สไปโร เมด จากัด เสนอ
e-bidding ราคา 87,000 บาท
2. บริษัท ไพส์ส ซีส เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 100,000
บาท
500,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
(มหาชน) เสนอราคา
500,000 บาท

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

สไปโร เมด จากัด เสนอราคา
95,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

111/2562
4 ธันวาคม 2561

19,000

สไปโร เมด จากัด เสนอราคา
87,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

111/2562
4 ธันวาคม 2561

11,600

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
(มหาชน) เสนอราคา
495,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

112/2562
ลว. 4 ธันวาคม 2561

5,000

๙ ตู้อบเด็กชนิดปรับอุณหภูมผิ วิ หนัง
อัตโนมัตชิ นิด ชั่งน้าหนักได้ จานวน ๑
เครื่อง

500,000

๑๐ หัวตรวจสาหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์
จานวน ๑ ชิ้น (ทดแทน) ของ
เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย
คลื่นเสียงความถี่สงู ชนิดเคลื่อนย้ายได้

299,386

299,386 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลปิ ส์ (ประเทศไทย) บริษัท ฟิลปิ ส์ (ประเทศไทย)
จากัด เสนอราคา 299,386 จากัด เสนอราคา 290,000
บาท
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

113/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

9,386

๑๑ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือดดา (Infusion Pump)
จานวน 26 เครื่อง

1,300,000

1,300,000 ประกวดราคา 1. บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล ห้างหุ้นส่วนจากัด แก่นนคร
e-bidding จากัด เสนอราคา 1,248,000 เวิลด์เทค (ประเทศไทย) เสนอ
บาท
ราคา 1,170,000 บาท
2.บริษัท ลีดเดอร์พลัส เมดิคอล
จากัด เสอนราคา 1,300,000
บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด แก่นนคร
เวิลด์เทค (ประเทศไทย) เสนอ
ราคา 1,170,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

115/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

130,000

๑๒ เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือด
และความดันโลหิตสาหรับเด็กเล็ก

150,000

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

116/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

6,000

150,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ไพร์ม เมดิคอล
e-bidding จากัด เสนอราคา 148,000
บาท
2. บริษัท เอพีพลัส จากัด
เสนอราคา 150,000 บาท

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จากัด
เสนอราคา 144,000 บาท

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

๑๓ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดแบบพกพา

135,000

๑๔ เครื่องวัดความดันโลหิต Digital และ
วัดค่าความอิ่มตัวเม็ดเลือดแดง
ภายนอกแบบล้อเลื่อน

750,000

๑๕ เครื่องมือส่องหลอดลม

240,000

๑๖ แถบตรวจน้าตาลในเลือดปลายนิ้ว
สาหรับเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ

๑๗ เข็ม I.V Catheter No.16

3,548,010

89,452

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

135,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ไพร์ม เมดิคอล
e-bidding จากัด เสนอราคา 132,300
บาท
2. บริษัท เอพีพลัส จากัด
เสนอราคา 135,000 บาท
750,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ไพร์ม เมดิคอล
e-bidding จากัด เสนราคา 740,000 บาท
2. บริษัท เอพีพลัส จากัด
เสนอราคา 750,000 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จากัด
เสนอราคา 130,500 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

116/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

4,500

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จากัด
เสนราคา 720,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

116/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

30,000

240,000 ประกวดราคา 1. บริษัท อาร์คีริส จากัด
e-bidding เสนอราคา 236,000 บาท
2. บริษัท รอททารีนพลัส
จากัด เสนอราคา 240,000
บาท
3. บริษัท เจอร์มา เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 228,000
บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเมด
เสนอราคา 215,200 บาท
5. บริษัท เอ็นแอล ออลล์
จากัษดัท เสนอราคา
3,548,010 ประกวดราคา บริ
ดีเคเอสเอช156,000
(ประเทศ
e-bidding ไทย) จากัด เสนอราคา
3,344,820 บาท

บริษัท เอ็นแอล ออลล์ จากัด
เสนอราคา 156,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

117/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

84,000

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
3,344,820 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

118/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

89,452 ประกวดราคา 1. บริษัทโอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
e-bidding จากัด เสนอรายละเอียดไม่
ถูกต้องตามเงื่อนไข
2. บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา 88,810 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
88,810 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
119/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 6 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

695,500

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

๑๘ เข็ม I.V Catheter No.18

245,993

245,993 ประกวดราคา 1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
e-bidding จากัด เสนอรายละเอียดไม่
ถูกต้องตามเงื่อนไข
2. บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา 244,227.50 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
244,227.50 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
119/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 6 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

๑๙ เข็ม I.V Catheter No.20

447,260

447,260 ประกวดราคา 1. บริษัทโอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
e-bidding จากัด เสนอรายละเอียดไม่
ถูกต้องตามเงื่อนไข
2. บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา 444,050 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
444,050 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
119/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 6 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

๒๐ เข็ม I.V Catheter No.22

2,213,937

2,213,937 ประกวดราคา 1. บริษัทโอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
e-bidding จากัด เสนอรายละเอียดไม่
ถูกต้องตามเงื่อนไข
2. บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา 2,198,047.50 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
2,198,047.50 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
119/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 6 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

84,369.50

๒๑ เข็ม I.V Catheter No.24

1,918,745

1,918,745 ประกวดราคา 1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
e-bidding จากัด เสนอรายละเอียดไม่
ถูกต้องตามเงื่อนไข
2. บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา 1,904,974.50 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
1,904,974.50 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
119/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 6 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

66,607.50

๒๒ เข็ม I.V Catheter No.26

355,689.40

355,689.40 ประกวดราคา บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศ
e-bidding ไทย จากัด เสนอราคา
355,218.60 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จากัด เสนอราคา
355,218.60 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

119/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

8,771,312.16

8,771,312.16 ประกวดราคา 1. บริษัท เมดิทอป จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประทศ
เสนอรายละเอี
ย
ดไม่
ถ
ก
ู
ต้
อ
งต
ไทย) จากัด เสนอราคา
e-bidding
นามเงื่อนไขที่กาหนด
8,709,831 บาท
2. บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้
จากัด เสนอรายละเอียดไม่
ถูกต้องตนามเงื่อนไขที่กาหนด
3. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
8,771,312.16 บาท
2. บริษัท โอเร็กซ์เทรดดิ้ง
จากัด เสนอราคา
10,964,140.20 บาท

๒๔ อาหารทางการแพทย์สตู รเบาหวาน

1,797,600

1,797,600 ประกวดราคา 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
e-bidding เสนอรายละเอียดไม่ถกู ต้อง
2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประทศ 1,797,600 บาท
ไทย) จากัด เสนอราคา
1,797,600 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
121/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 6 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

๒๕ ชุดสายสวนเส้นเลือดใหญ่ 3 ทาง

2,927,000

2,927,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ไพร์ม เมดิคอล
บริษัท เอพีพลัส เมดิคอล
e-bidding จากัด เสนอราคาไม่ถกู ต้องตาม จากัด เสนอราคา 2,312,330
เงื่อนไข
บาท
2. บริษัท เอพีพลัส เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 2,487,950
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
122/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 6 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

๒๓ ชุดให้น้าเกลือผู้ใหญ่

๒๖ อาหารทางการแพทย์สตู รมาตราฐาน

1,061,440.00

1,061,440.00 ประกวดราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
e-bidding เสนอราคา 1,008,000 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
เสนอราคา 1,008,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

120/2562
ลว . 6 ธันวาคม 2561

123/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

187,250.00

61,481.16

614,670

40,320

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

๒๗ อาหารทางการแพทย์สตู รโปรตีนสูง

989,750

๒๘ อาหารทางการแพทย์สตู รโปรตีนต่า

566,470.00

๒๙ แถบตรวจน้าตาลในเลือดปลายนิ้ว

835,000

๓๐ สายให้ออกซิเจนทางจมูกสาหรับเด็ก
คลอดก่อนกาหนดทารกแรกเกิด และ
เด็กเล็ก

160,000.00

๓๑ ลิ้นหัวใจเทียม ลิ้นหัวใจเทียมแบบใบคู่
ชนิดทาจาก Titanium

2,320,000

๓๒ มอลโตเดกซ์ตริน

388,725.00

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

989,750 ประกวดราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
e-bidding เสนราคา 989,750 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
เสนราคา 938,920 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

123/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

566,470.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
เสนอราคา 449,400 บาท
e-bidding เสนอราคา 449,400 บาท
2. บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา 513,600 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

123/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

บริษัท อินโนเมด (ประทศไทย)
จากัด เสนอราคา 751,500
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

124/2562
ลว. 6 ธันวาคม 2561

83,500

บริษัท เอิร์ธไลน์ จากัด เสนอ
ราคา 150,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

125/2562
ลว. 7 ธันวาคม 2561

10,000.00

บริษัท อี- ไซเมด จากัด เสนอ
ราคา 2,320,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

126/2562
ลว. 7 ธันวาคม 2561

290,000.00

บ้านโป่ง โนวาเทพ จากัด
เสนอราคา 371,752.50 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
127/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 11 ธันวาคม 2561
เสนอราคาเพียงราย
เดียว

7,435.05

835,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ดีเคเอสเอช
e-bidding (ประเทศไทย) จากัด เสนอ
ราคา 821,974 บาท
2. บริษัท อินโนเมด (ประทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
801,600 บาท
160,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เอิร์ธไลน์ จากัด
e-bidding เสนอราคา 158,000 บาท
2. บริษัท เมดิก ไลฟ์ จากัด
เสนราคา 160,000 บาท

2,320,000 ประกวดราคา 1. บริษัท อี- ไซเมด จากัด
e-bidding เสนอราคา 2,320,000 บาท
2. บริษัท อีเอ็มเมดิคัล จากัด
เสนอราคา 2,640,000 บาท
388,725.00 ประกวดราคา บ้านโป่ง โนวาเทพ จากัด
e-bidding เสนอราคา 383,250 บาท

50,830

16,972.50

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

๓๓ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ
ผู้ป่วยวิกฤต

700,000

700,000 ประกวดราคา 1. บริษัท โซวิค จากัด
บริษัท โซวิค จากัด 698,000
698,000
บาท
บาท
e-bidding
2. บริษัท ออริจเิ นเตอร์ จากัด
700,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
128/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 11 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

2,000

๓๔ เครื่องซีลซองอัตโนมัติ

200,000

200,000 ประกวดราคา 1. บริษัท เรียลเมด จากัด
บริษัท เรียลเมด จากัด เสนอ
เสนอราคา
196,000
บาท
ราคา 192,000 บาท
e-bidding
2. บริษัท สวิตต์เทคกรุ๊ป จากัด
เสนอราคา 199,980 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
129/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 11 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

8,000

5,970,000

5,970,000 ประกวดราคา 1. บริษัท เอราวัณ ไฮเทค
บริษัท ไทยเมดิคอล นอร์ทอีสต์
จ
ากั
ด
เสนอราคา
5,970,000
จากัด เสนอราคา 5,955,000
e-bidding
บาท
บาท
2. บริษัท ไทยเมดิคอล นอร์ท
อีสต์ จากัด เสนอราคา
5,955,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
130/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 11 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

๓๕ ท่อระบายน้าดี ชนิดโลหะ

๓๖ เวย์โปรตีน ไอโซเลส ขนาดไม่น้อยกว่า
300 กรัม

๓๗ ชุดกล่องบรรจุเครื่องมือเพื่อนึ่ง
ปราศจากเชื้อ (Rigid container)

๓๘ เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊สไนตริกออก
ไซด์พร้อมแก๊ส จานวน ๑ เครื่อง (ครั้ง
ที่ ๒)

2,317,620.00

2,317,620.00 ประกวดราคา 1. บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท
e-bidding จากัด เสนอรายละเอียดไม่
ถูกต้อง
2. บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์
จากัด 2,124,000 บาท

900,000

900,000 ประกวดราคา 1. บริษัท อาร์คีริส จากัด
e-bidding เสนอราคา 894,000 บาท
2. บริษัท เจอร์มา เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 855,000
บาท

2,500,000

บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์
จากัด 2,124,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
132/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 12 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

บริษัท เจอร์มา เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 855,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
139/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 13 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

2,500,000 ประกวดราคา 1. บริษัท สู่ฝนั เมดิคอล จากัด บริษัท สู่ฝนั เมดิคอล จากัด
e-bidding เสนอราคา 2,498,000 บาท เสนอราคา 2,498,000 บาท
2. บริษัท จุนนิเมด เซอร์วสิ เซส
(ไทยแลนด์) จากัด เสนอราคา
2,500,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
140/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 13 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

277,900

45,000

124,000

2,000

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
141/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 13 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
141/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 13 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

107,200

176,800

176,800 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเมด
e-bidding เสนอราคา 166,374 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยถาวร
เครื่องมือแพทย์ซัพพลาย
เสนอราคา 124,800 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยถาวร
เครื่องมือแพทย์ซัพพลาย
เสนอราคา 124,800 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
141/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 13 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

52,000

99,000

99,000 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเมด
e-bidding เสนอราคา 79,200 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยถาวร
เครื่องมือแพทย์ซัพพลาย
เสนอราคา 80,100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเมด
เสนอราคา 79,200 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
141/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 13 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

19,800

140,000

๔๐ โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ ๒ ชั้น

248,000

๔๑ ตู้ขา้ งเตียงแสตนเลส

๔๓ ตู้ควบคุมอุณหภูมขิ องทารก
(transport incubator) จานวน ๑
เครื่อง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

140,000 ประกวดราคา 1. บริษัท อาร์คีริส จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเมด
เสอนราคา
138,000
บาท
เสนอราคา 95,600 บาท
e-bidding
2. บริษัท รอททารีนพลัส
จากัด เสนอราคา 124,000
บาท
3. บริษัท เจอร์มา เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 136,000
บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเมด
เสนอราคา 95,600 บาท
248,000 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเมด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเมด
เสนอราคา
140,800
บาท
เสนอราคา
140,800 บาท
e-bidding
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยถาวร
เครื่องมือแพทย์ซัพพลาย
เสนอราคา 188,800 บาท

๓๙ ชุดตรวจตา,หู,คอ,จมูก
(opthalmoscope)

๔๒ รถเข็น ๒ ชั้น

รำคำกลำง

500,000

500,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ธไลน์ จากัด เสนอ บริษัท เอิร์ธไลน์ จากัด เสนอ
ราคา 499,200 บาท
ราคา 499,200 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
142/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 13 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

50,000

800

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

๔๔ ระบบท่อลม รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ
ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ยา พร้อม
ติดตั้ง

9,500,000

9,500,000 ประกวดราคา 1. บริษัท เมดิคอล วิชั่น จากัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จากัด
e-bidding เสนอราคา 9,300,000 บาท เสนอราคา 9,129,240 บาท
2. บริษัท เมดิพลัส เฮลท์แคร์
จากัด เสนอราคา 9,400,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
143/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 13 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

400,000

370,760

๔๕ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบเย็นเร็ว Auto
Rapid cooling Autoclave

5,000,000

5,000,000 ประกวดราคา 1. บริษัท เทคนิคอลวินกรุ๊ป บริษัท เทคนิคอลวินกรุ๊ป
e-bidding จากัด เสนอราคา 4,950,000 จากัด เสนอราคา 4,950,000
บาท
บาท
2. บริษัท ฮอไรซอนเมดลิ้งค์
จากัด เสนอราคา 4,980,000
บาท
3. บริษัท เอเชียเมดิคอล
อินดัสตรี้ จากัด เสนอราคา
4,995,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
144/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 13 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

250,000

50,000

840,000

840,000 ประกวดราคา 1. บริษัท โซวิค จากัด เสนอ บริษัท โซวิค จากัด เสนอ
ราคา 838,000 บาท
e-bidding ราคา 838,000 บาท
2. บริษัท ออริจเิ นเตอร์ จากัด
เสนอราคา 839,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
145/25622
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 14 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

12,500

2,000

1,500,000

1,500,000 ประกวดราคา 1. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด
e-bidding จากัด เสนอราคา 1,470,000 เสนอราคา 1,470,000 บาท
บาท
2. บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์แอนด์
ซัพพลาย จากัด เสนอราคา
1,490,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
146/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 18 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

100,000

30,000

๔๖ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
(Volume Ventilator)

๔๗ เตียงผ่าตัดตา

๔๘ กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ พร้อม
แท่นอุ่นตัวอย่าง

550,000

550,000 ประกวดราคา บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์
e-bidding เนชัน่ แนล จากัด เสนอราคา
525,000 บาท

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด เสนอราคา
525,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
147/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

25,000

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

๔๙ ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนชนิด Dry ตั้งโต๊ะ
พร้อมชุดแก๊ชเพาะเลี้ยงตัวอ่อน

800,000

800,000 ประกวดราคา บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
147/2562
แนล
จ
ากั
ด
เสนอราคา
แนล
จ
ากั
ด
เสนอราคา
ครบถ้
ว
นและเป็
น
ผู
้
ลว.
19
ธันวาคม 2561
e-bidding
760,000 บาท
760,000 บาท
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

40,000

๕๐ เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centifuges)

300,000

300,000 ประกวดราคา บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
147/2562
แนล
จ
ากั
ด
เสนอราคา
แนล
จ
ากั
ด
เสนอราคา
ครบถ้
ว
นและเป็
น
ผู
้
ลว.
19
ธันวาคม 2561
e-bidding
285,000 บาท
285,000 บาท
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

15,000

๕๑ กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ กระบอกตา
เทคนิค Phase Contrast

150,000

150,000 ประกวดราคา บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
147/2562
แนล
จ
ากั
ด
เสนอราคา
แนล
จ
ากั
ด
เสนอราคา
ครบถ้
ว
นและเป็
น
ผู
้
ลว.
19
ธันวาคม 2561
e-bidding
145,000 บาท
145,000 บาท
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

5,000

๕๒ ตู้ปลอดเชื้อ (Vetical Laminar Flow)

900,000

900,000 ประกวดราคา บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
147/2562
แนล
จ
ากั
ด
เสนอราคา
แนล
จ
ากั
ด
เสนอราคา
ครบถ้
ว
นและเป็
น
ผู
้
ลว.
19
ธันวาคม 2561
e-bidding
860,000 บาท
860,000 บาท
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

40,000

๕๓ ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนและอสุจิ (CO๒
INCIBATOR)

300,000

300,000 ประกวดราคา บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
147/2562
แนล
จ
ากั
ด
เสนอราคา
แนล
จ
ากั
ด
เสนอราคา
ครบถ้
ว
นและเป็
น
ผู
้
ลว.
19
ธันวาคม 2561
e-bidding
285,000 บาท
285,000 บาท
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

15,000

2,720,000

2,720,000 ประกวดราคา บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
147/2562
แนล จากัด เสนอราคา
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 ธันวาคม 2561
e-bidding แนล จากัด เสนอราคา
2,680,000 บาท
2,680,000 บาท
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

40,000

๕๔ กล้องจุลทรรศน์ชนิดกลับหัว Inverted
(Micromanipulator) พร้อมแท่นอุ่น
ตัวอย่างและแท่นวางกันสั่นสะเทือน
พร้อมชุดอุปกรณ์จลุ หัตถการใต้กล้อง
จุลทรรศน์

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

๕๕ สายสาหรับต่อนาเลือดเข้าตัวกรองไต
เทียม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง
585,000

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

585,000 ประกวดราคา 1. บริษัท อีออนเมด จากัด
บริษัท อีออนเมด จากัด
558,000
บาท
558,000
บาท
e-bidding
2. บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย
จากัด 560,250 บาท
3. บริษัท เมดิทอป จากัด
562,500 บาท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
148/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

๕๖ ชุดสายวงจรและอุปกรณ์ประกอบการ
ใช้งานเครื่องจ่ายกาซไนตริกออกไซด์

๕๗ ก๊าซไนตริกออกไซด์

๕๘ ถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทุกขนาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

195,000

195,000 ประกวดราคา 1. บริษัท จุนนิเมด เซอร์วสิ
บริษัท สู่ฝนั เมดิคอล จากัด
เซอร์
(ไทยแลนด์
)
จ
ากั
ด
184,500 บาท
e-bidding
195,000 บาท
2. บริษัท สู่ฝนั เมดิคอล จากัด
194,500 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
149/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

3,925,000

3,925,000 ประกวดราคา 1. บริษัท จุนนิเทค เซอร์วสิ
บริษัท สู่ฝนั เมดิคอล จากัด
e-bidding เซส (ไทยแลนด์) จากัด เสนอ 3,924,500 บาท
ราคาไม่ถกู ต้องตามเงื่อนไข
2. บริษัท สู่ฝนั เมดิคอล จากัด
3,924,500 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
149/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 ธันวาคม 2561
เสนอราคาถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียงรายเดียว

17,327,783

17,327,783 ประกวดราคา 1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด
จ
ากั
ด
10,203,343.43
บาท
10,167,542.22 บาท
e-bidding
2. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์
ซิสเท็มส์ จากัด
10,512,665.84 บาท
3. บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง
จากัด 11,026,771.14 บาท

๕๙ หุ่นฝึกการช่วยชีวติ ชั้นสูง (ALS) เด็ก
พร้อมชุดจาลองสถานการณ์แบบ
โปรแกรมได้ ชนิดไร้สาย

500,000

500,000 ประกวดราคา 1. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล
e-bidding จากัด เสนอราคา 499,595
บาท
2. บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์
แอนด์ ซัพพลาย จากัด เสนอ
ราคา 500,000 บาท

๖๐ หุ่นฝึกหารช่วยชีวติ ชั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่
พร้อมชุดจาลองสถานการณ์แบบ
โปรแกรมได้ ชนิดไร้สาย

600,000

600,000 ประกวดราคา 1. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล
e-bidding จากัด เสนอราคา 599,595
บาท
2. บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์
แอนด์ ซัพพลาย จากัด เสนอ
ราคา 600,000 บาท

1. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 495,000
บาท

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 594,000
บาท

10,500

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
150/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 25 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

7,160,241

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
148/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 24 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

5,000

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
148/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 24 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

6,000

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

๖๑ 1. กระดาษใช้กบั เครื่อง
2. ครีมเครื่องกระตุกหัวใจ

4,000

4,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จากัด เสอนราคา บริษัท โซวิค จากัด เสอนราคา
4,000 บาท
(ราคาไม่เกิน 4,000 บาท
5 แสนบาท)

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

๖๒ Urine Strip 2แถบ100 test/ขวด

4,000

4,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จากัด
(ราคาไม่เกิน เสนอราคา 4,000 บาท
5 แสนบาท)

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62030644G
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 17 ธันวาคม 2561
เสนอราคาต่าสุด

บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จากัด
เสนอราคา 4,000 บาท

PJ62030500
ลว. 4 ธันวาคม 2561

