สรุปผลการดําเนินการสอบราคาและประกวดราคาเดือนกรกฎาคม 2554
เลขที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
เครื่องใหความอบอุนทารกแรกเกิด

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

165,000.00

สอบราคา หจก.เจ.เอส.แอล.อินเตอรเทรด

แบบมีคริบ (Radiant Warmer

ผูเสนอราคา

ราคา
180,000.00

ผูไดรับการคัดเลือก
หจก.สุทินดาผลิตภัณฑ

หจก.สุทินดาผลิตภัณฑ

155,000.00

555,000.00

สอบราคา บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จํากัด

321,000.00

บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จํากัด

180,000.00

สอบราคา บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด

156,000.00

บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด

ราคา
155,000.00

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

With Crib) จํานวน ๑ เครื่อง

2

ดามกรอฟนแบบเร็วมีไฟ (Fiber

เสนอราคารายเดียว

Obtic Linght) จํานวน ๑๕ ดาม

3

เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ,
ความดันโลหิต,ชีพจรและออกซิเจน

บริษัท คงจิตต ซัพพลาย จํากัด

156,000.00

165,000.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

(Automatic Sphygmomano
meter) จํานวน ๑ เครื่อง

4

เครื่องถายภาพรังสีเอกซเรยฟน
เคลื่อนที่แบบกลองถายรูป
จํานวน ๑ เครื่อง

160,000.00

สอบราคา บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จํากัด
บริษัทอุดม เมอิคอล อิควิปเมนท จํากัด

126,500.00
149,999.00

บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จํากัด

126,500.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการสอบราคาและประกวดราคาเดือนกรกฎาคม 2554
เลขที่
5

งานจัดซื้อจัดจาง
เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟนแบบ

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคา

296,000.00

สอบราคา บริษัท เอสดีเอส เคอร จํากัด

296,000.00

มือถือจํานวน ๘ เครื่อง

6

บริษัท เคพีเอส เซอรวิส จํากัด

เครื่องจี้และตัดดวยไฟฟาชนิดโมโน- 800,000.00

ผูไดรับการคัดเลือก
บริษัท เอสดีเอส เคอร จํากัด

ราคา
296,000.00

320,000.00

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

สอบราคา บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด

535,710.00

บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด

535,710.00

เสนอราคารายเดียว

สอบราคา บริษัทพี.เค.เอส.เซอรวิส เซ็นเตอรจํากัด

140,000.00

บริษัท ที อี คิว จํากัด

120,000.00

เสนอราคาถูกตอง

โพลารและไบโพลาร
(Electrosurgical Generator)
จํานวน ๑ เครื่อง

7

เครื่องปรับผสมอากาศขนาดเล็ก

120,000.00

(Microblender)จํานวน ๒ เครื่อง

8

เครื่องควบคุมการใหสารละลายทาง 1,430,000.00
หลอดเลือดดํา (InfusionPump) จํานวน ๖ เครื่อง

บริษัท ที อี คิว จํากัด

120,000.00

สอบราคา บริษัท จําเริญแพทยภัณฑ จํากัด

360,000.00

บริษัท สยาม เฮอรเมติก จํากัด

402,000.00

และต่ําสุด

บริษัท จําเริญแพทยภัณฑ จํากัด

360,000.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการสอบราคาและประกวดราคาเดือนกรกฎาคม 2554
เลขที่
9

งานจัดซื้อจัดจาง
เครื่องเลื่อยตัดกระดูกหนาอกดวย-

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

350,000.00

สอบราคา บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด

ไฟฟา (Sternum Saw)

ผูเสนอราคา

ราคา
321,000.00

บริษัท เมดิซีน อาร อัส จํากัด

342,400.00

สอบราคา บริษัท เจ ที เวิลด เทค จํากัด

350,000.00

ผูไดรับการคัดเลือก
บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด

ราคา
321,000.00

สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

จํานวน ๑ เครื่อง

10

เครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจของ

400,000.00

ทารกแฝดในครรภมารดา (Fetal-

บริษัทเซนต เมดิคอล (คิริติคอล แคร)จก

บริษัทเซนต เมดิคอล (คิริติคอล แคร)จก 320,000.00

320,000.00

เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

Monitor) จํานวน ๑ เครื่อง

11

เครื่องมือผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ

1,500,000.00

สอบราคา บริษัท ฟนิกซ เอ็กเซล จํากัด

ความเร็วรอบสูง (High Speed-

บริษัท พี.เอ็น.ที. กรุป แอนด เซอรวิส

Drill) จํานวน 1 เครื่อง

(ประเทศไทย) จํากัด

1,450,000.00
1,540,800.00

บริษัท ฟนิกซ เอ็กเซล จํากัด

1,450,000.00 เสนอราคาถูกตอง
และต่ําสุด

