สรุปผลการดําเนินการสอบราคาและประกวดราคาเดือนกุมภาพันธ 2554
เลขที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
หมอบมฟนเทียม (Flask Curing

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
250,000.00

ผูเสนอราคา

สอบราคา บริษัท เด็นตัลวิชั่น จํากัด

ราคา
245,000.00

ผูไดรับการคัดเลือก
บริษัท เด็นตัลวิชั่น จํากัด

ราคา
245,000.00

Unit) จํานวน ๑ เครื่อง

2

ยูนิตทันตกรรม (Dental Unit)

ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ (ประกอบดวย

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

550,000.00

สอบราคา บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรีย มารเก็ตติ้ง จํากัด

550,000.00

บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรีย มารเก็ตติ้ง

550,000.00

จํานวน ๒ เครื่อง

3

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

130,000.00

สอบราคา บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรีย มารเก็ตติ้ง จํากัด

129,000.00

บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรีย มารเก็ตติ้ง

129,000.00

เกาอี้สนาม , เครื่องกรอฟนแบบเคลื่อน

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

ที่ , โคมไฟสนาม) จํานวน ๑ ชุด

4

เครื่องอุดฟนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

150,000.00

สอบราคา บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จํากัด

จํานวน ๑ เครื่อง

5

Potassium Sodium Hydrogen
Citrate 280 gm
2,800 bottles/517.88/a bottle

1,450,064.00

สอบราคา

130,000.00

บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ

137,000.00

บ.อุยเฮงอินเตอรเนชั่นแนล

1,450,064.00 บ.อุยเฮงอินเตอรเนชั่นแนล

130,000.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

1,450,064.00 เสนอราคารายเดียว
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เลขที่

6

งานจัดซื้อจัดจาง

Alfuzosin 10 mg Prolonged

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

1,926,000.00

สอบราคา

บ.ดีเคเอสเอช

1,926,000.00 บ.ดีเคเอสเอช

1,926,000.00 เสนอราคารายเดียว

1,960,775.00

สอบราคา

บ.ดีเคเอสเอช

1,960,775.00 บ.ดีเคเอสเอช

1,960,775.00 เสนอราคารายเดียว

1,733,400.00

สอบราคา

บ.บีเอ็ลเอชเทรดดิ้ง

1,733,400.00 บ.บีเอ็ลเอชเทรดดิ้ง

1,733,400.00 เสนอราคารายเดียว

Release Tablets
2,500x30 tablets
ราคา 770.40/30 tablets

7

Irbesartan 300 mg+
Hydrochlorothiazide 12.5mg
2,500x28 tablets
784.31/28 tablets

8

Etoricoxib 90mg tablet
1,800x30 tablets
963/30 tablets
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9

งานจัดซื้อจัดจาง

Lamotrigine 50 mg tablet

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

1,562,200.00

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,562,200.00 บ.ซิลลิค ฟารมา

1,562,200.00 เสนอราคารายเดียว

1,978,000.00

สอบราคา

บ.ยูเนี่ยนเมดิคอล

1,698,500.00 บ.ยูเนี่ยนเมดิคอล

1,698,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

หจก.ภิญโญฟารมาซี่

1,728,600.00

2,000x30 tablets
781.10/30 tablets

10

Omeprazole 40 mg Injection
43,000 Vial/39.50/ 1 Vial

11

Entecarin 1 mg tablet

1,588,950.00

สอบราคา

บ.ดีเคเอสเอช

1,588,950.00 บ.ดีเคเอสเอช

1,588,950.00 เสนอราคารายเดียว

12

Gliquidone 30mg tablets

1,498,000.00

สอบราคา

บ.ไบโอฟารมเคมีคัลส

1,498,000.00 บ.ไบโอฟารมเคมีคัลส

1,498,000.00 เสนอราคารายเดียว

1,968,800.00

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,764,216.00 บ.ซิลลิค ฟารมา

1,764,217.00 เสนอราคารายเดียว

7,000x40 tablets
214/40 tablets

13

Celecoxib 200 mg Capsules
800x100 capsules
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14

งานจัดซื้อจัดจาง

Adefovir dipivoxil 10 mg

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

1,155,600.00

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,155,600.00 บ.ซิลลิค ฟารมา

1,155,600.00 เสนอราคารายเดียว

988,680.00

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

988,680.00

988,680.00

1,947,400.00

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,947,400.00 บ.ซิลลิค ฟารมา

tablets 200x30 tablets
5,778/30 tablets

15

Amlodipine 10 mg and

บ.ซิลลิค ฟารมา

เสนอราคารายเดียว

Atorvastatin 20 mg tablet
600x28 tablets
1,647.80/28 tablets

16

Synthetic Salmol
Caloitonin 200 iv/dose nasal
spray 650 bottles
2,996 / 1 bottle

1,947,400.00 เสนอราคารายเดียว

