สรุปผลการดําเนินการสอบราคาและประกวดราคาเดือนมีนาคม 2554
เลขที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

1,000,000.00

สอบราคา บริษัท โซวิค จํากัด

ความดันและเวลาแบบมีระบบหยา

ผูเสนอราคา

หางหุนสวนจํากัด ถาวรซัพพลายสและแล็บ

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

1,000,000.00 บริษัท โซวิค จํากัด

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

1,000,000.00 เสนอราคาถูกตอง

1,050,000.00

และต่ําสุด

เครื่องอัตโนมัติ จํานวน ๑ เครื่อง

2

เครื่องควบคุมการใหของเหลวเขา

400,000.00

หลอดเลือดโดยใชกระบอกฉีดยา

สอบราคา บริษัท เตียวฮงสีลม จํากัด
บริษัท บีซีที คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

325,000.00

บริษัท เตียวฮงสีลม จํากัด

325,000.00

350,000.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

(Syring Pump) จํานวน ๕ เครื่อง

3

เครื่องลางตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ

530,000.00

(Dialyzer Reprocessing System)

สอบราคา บริษัท เมดิทอป จํากัด

510,000.00

บริษัท เมด-วัน จํากัด

600,000.00

บริษัท เมดิทอป จํากัด

510,000.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

จํานวน ๑ เครื่อง

4

เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง
(Ultrasound) จํานวน ๑ เครื่อง

1,000,000.00

สอบราคา บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. ไปโอเท็ค จํากัด
บริษัท ฮอสพิเมดิคอล ซิสเต็ม จํากัด

1,000,000.00 บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. ไปโอเท็ค จํากัด
1,200,000.00

1,000,000.00 เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด
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5

6

งานจัดซื้อจัดจาง
ชุดโตะตรวจหู คอ จมูก จํานวน ๒ ชุด

ตูอบเด็ก (Incubator) จํานวน ๑ ตู

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

600,000.00

สอบราคา หางหุนสวนจํากัดปกรณภัณฑ เมดิคอล ซัพพลาย

650,000.00

ผูเสนอราคา

ชุดเครื่องมือผาตัดไซนัสดวยระบบตัด

1,500,000.00

600,000.00

บริษัท ออรโธ โปร จํากัด

700,000.00

สอบราคา บริษัท เตียวฮงสีลม จํากัด

650,000.00

บริษัท บีซีที คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

7

ราคา

สอบราคา บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด

ปน ดูด (เครื่อง Microdebrider)

บริษัท แพร ออตโต จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

หจก.ปกรณภัณฑ เมดิคอล ซัพพลาย 600,000.00

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

บริษัท เตียวฮงสีลม จํากัด

700,000.00

650,000.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

1,400,000.00 บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด1,400,000.00 เสนอราคาถูกตอง
1,500,000.00

และต่ําสุด

จํานวน ๑ ชุด

8

Diacerine 50 mg capsules
1,500x30 capsules
989.75/30 capsules

9

Calcium Folinate 300 mg
30 ml Injections

1,484,625.00

สอบราคา

บ.ดีเคเอสเอช

1,484,625.00 บ.ดีเคเอสเอช

1,484,625.00 เสนอราคารายเดียว
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10

งานจัดซื้อจัดจาง

Parenteral Nutrition

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

1,444,500.00

สอบราคา

บ.ดีเคเอสเอช

1,444,500.00 บ.ดีเคเอสเอช

1,444,500.00 เสนอราคารายเดียว

1,592,500.00

สอบราคา

บ.ดีเคเอสเอช

1,564,875.00 บ.ดีเคเอสเอช

1,564,875.00 เสนอราคารายเดียว

1,926,000.00

สอบราคา

บ.ดีเคเอสเอช

1,926,000.00 บ.ซิลลิค ฟารมา

1,926,000.00 เสนอราคารายเดียว

Peripheral Injection
900 bags/1,605/1 bag

11

Ketoanalogues and Essential
Amino Acid tablet
650x100 tablets
2,407.50/100 tablets

12

Doxazocin Mesylate
Controlled-Release 4 mg
3,000x30 tablets
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13

งานจัดซื้อจัดจาง
Equine rabies immunogloblin

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

993,250.00

สอบราคา

บ.ไบโอจีนีเทค

1,029,500.00 บ.ไบโอจีนีเทค

1,029,500.00 เสนอราคารายเดียว

1,05,200

สอบราคา

บ.ทีพีครัก แลบอาเทอรี่ จํากัด

1,044,800.00 บ.ทีพีครัก แลบอาเทอรี่ จํากัด

1,044,800.00 เสนอราคารายเดียว

1,885,000.00

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,885,000.00 บ.ซิลลิค ฟารมา

1,885,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

บ.เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดักส

1,891,500.00

1,000 ivl 5 ml Injection
145x10 vial
7,000/10 Vial

14

Ceftriaxone Sodium 1 gm
for Injections 80,000 vial
13.06/1vial

15

0.9%Sodium Chloride 1,000
ml Irrigation 65,000 bag
29/1 bag

16

Meropenent trihydrate
500mg for Injection
4,000 Vial

856,000.00

สอบราคา

บ.บีเอ็ลเอชเทรดดิ้ง

856,000.00 บ.บีเอ็ลเอชเทรดดิ้ง

บ.สยามฟารมาซูติคอล

941,600.00

856,000.00 เสนอราคาต่ําสุด
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งานจัดซื้อจัดจาง
Human Rabies

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

1,498,000.00

สอบราคา

บ.อารเอกซ จํากัด

1,070,000.00 บ.อารเอกซ จํากัด

1,070,000.00 เสนอราคารายเดียว

1,105,459.80

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,105,459.80 บ.ซิลลิค ฟารมา

1,105,459.80 เสนอราคารายเดียว

1,920,000.00

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,926,000.00 บ.วีแอนดวี กรุงเทพ

1,920,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

100 ml Injections

บ.วีแอนดวี กรุงเทพ

1,920,000.00

120,000 bag

บ.เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดักส

1,926,000.00

Immunoglobulin 300mg/2ml
Injections 500 vial 2,140/1 vial

18

Epoetin Alfa 3,000 ivl 0.3 ml
Injections
335x6 Ampule
549.98/1Ample

19

0.9% Sodium Chloride

15.90/1 bag
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20

งานจัดซื้อจัดจาง
0.9%Sodium Chloride 1,000

วงเงินงบประมาณ

สอบราคา

ผูเสนอราคา

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,926,000.00 บ.วีแอนดวี กรุงเทพ

ml Injections

บ.วีแอนดวี กรุงเทพ

1,914,000.00

60,000 bags

บ.เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดักส

1,926,000.00

31.90/1 bag

1,914,000.00

วิธีซื้อ/จาง

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

1,914,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

