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เลขที่
1

2

งานจัดซื้อจัดจาง
สอบราคาจางเหมาปรับปรุง

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

240,100.00

สอบราคา หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

237,100.00

อาคาร ๑๐ ชั้น ๒

บริษัท อัลติเมพ 999 จํากัด

240,000.00

สอบราคาจางเหมาปรับปรุง

216,800.00

สอบราคา หางหุนสวนจํากัด ช.ยุทธการกอสราง

เครื่องออกกําลังกาย ๑๔ รายการ

หางหุนสวนจํากัด อโยธยา ซิสเต็ม

1,344,280.00

สอบราคา หางหุนสวนจํากัด สยามแอคทีฟ

เครื่องอุนน้ําเกลือ

750,000.00

สอบราคา บริษัท พี เค เอส เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด

จํานวน ๑ ชุด

5

240,000.00

หางหุนสวนจํากัด อโยธยา ซิสเต็ม

หางหุนสวนจํากัด เอ.ที.พลัส เซอรวิส

4

ราคา

หอผูปวยเด็กวิกฤต (PICU)

หองประชุม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑

3

ผูเสนอราคา

ceftriaxone sodium 1 gm
for injections 80,000 Vial
13.19/1 Vial

1,055,200.00

สอบราคา

216,000.00

ผูไดรับการคัดเลือก
หางหุนสวนจํากัด อโยธยา ซิสเต็ม

ราคา
237,100.00

หางหุนสวนจํากัด อโยธยา ซิสเต็ม

200,000.00

บริษัท ที อี คิว จํากัด

748,000.00

บ.ฟารมาแนกซ (ผิดเงื่อนไข)

1,070,400.00

บ.ที พี ดรัก แลบบอราทอรี่

1,044,800.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด สยามแอคทีฟ

1,340,000.00 เสนอราคาถูกตอง

1,561,900.00

750,000.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

200,000.00

1,344,990.00

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

และต่ําสุด

บริษัท ที อี คิว จํากัด

740,000.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

บ.ที พี ดรัก แลบบอราทอรี่

1,044,800.00 เสนอราคาต่ําสุด
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เลขที่
6

งานจัดซื้อจัดจาง
sodium chloride 100 ml

วงเงินงบประมาณ
1,885,000.00

วิธีซื้อ/จาง
สอบราคา

ผูเสนอราคา

ราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,885,000.00

บ.เยเนอรัล ฮอลปตัล โปดักส

1,891,500.00

บ.สยามฟารมาซูติคอล

941,600.00

for injections 4,000 Vial

บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง

856,000.00

306.02 / 1 Vial

บ.แมคโครฟาร (ผิดเงื่อนไข)

1,252,000.00

บ.ซิลลิค ฟารมา

19,260,000.00

injections 120,000 bag

บ.วี แอนด วี กรุงเทพฯ

1,926,000.00

16.00/ 1 bag

บ.เยเนอรัล ออสปตัล โปรดักส

1,920,000.00

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,926,000.00

injections 60,000,bag

บ.วี แอนด วี กรุงเทพฯ

1,920,000.00

31.90/ 1 bag

บ.เยเนอรัล ออสปตัล โปรดักส

1,926,000.00

บ.สตารแลบ จํากัด (ผิดเงื่อนไข)

1,824,000.00

lrrigations 65,000 Bag

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,885,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

บ.บี.เอล.เอช.เทร็ดดิ้ง

856,000.00

บ.วี แอนด วี กรุงเทพฯ

1,920,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

บ.วี แอนด วี กรุงเทพฯ

1,920,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

29.00/1 bag

7

8

9

Meropenem trihydrate 500 mg 1,224,080.00

sodium chloride 100 ml

sodium chloridde 1000 ml

1,920,000.00

1,914,000.00

สอบราคา

สอบราคา

สอบราคา

เสนอราคาต่ําสุด
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เลขที่

10

11

งานจัดซื้อจัดจาง

Acetate Ringer's 1000 ml

วงเงินงบประมาณ

สอบราคา

ผูเสนอราคา

ราคา

บ.เอ เอ็น บี ลาบอราทอรี(่ ผิดเงื่อนไข)

880,000.00

injections 20,000 bag

บ.วีแอนด วี กรุงเทพฯ

885,000.00

44.00/1 bag

บ.เยเนอรัล ฮอลปตัล โปรดักส

880,000.00

บ.ซิลลิค ฟารมา

870,000.00

Esitallopram 10 mg tablets

880,000.00

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

บ.ซิลลิค ฟารมา

870,000.00

เสนอราคาต่ําสุด

958,720.00

สอบราคา

บ.บี.เอ็ล.ฮั่ว

958,720.00

บ.บี.เอ็ล.ฮั่ว

958,720.00

เสนอราคารายเดียว

855,786.00

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

855,786.00

บ.ซิลลิค ฟารมา

855,786.00

เสนอราคารายเดียว

800x28 tablets
1,198.40/28 tablets

12

Dutasterile 0.5 mg capsules .
600x30 capsules
1,426.31/30 capsules
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เลขที่
13

งานจัดซื้อจัดจาง
Cilostazol 50 mg tablets

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก

1,048,600.00

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,048,600.00

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,048,600.00 เสนอราคารายเดียว

936,250.00

สอบราคา

บ.อินโดไชนา เฮลทแคร

936,250.00

บ.อินโดไชนา เฮลทแคร

936,250.00

1,271,160.00

สอบราคา

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,271,160.00

บ.ซิลลิค ฟารมา

1,271,160.00 เสนอราคารายเดียว

500x100 tablets
2,097.20/100 tablets

14

Norepine phrine 1 mg/ml

เสนอราคารายเดียว

injections 3,500 vial
267.50/1 vial

15

Phenytoin sodium somglml
injection in 5 ml 4,000 vial
317.79/1vial

