
ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  จ านวน

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจา้ง/

งบประมาณ

 ราคากลาง
วิธีจดัซ้ือ/

จา้ง
เหตุผลที่คัดเลือโดยสังเขป

เลขที่และวันที่

ของสัญญา หรอื

ข้อตกลงในการ
1.ส ำลีทำงกำรแพทยช์นิดม้วน 450 กรัม 2,400 ม้วน      156,000.00      156,000.00 1.บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 1.บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกดั  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.227/64

 @65.00 รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ ตรำรถพยำบำล (@65.00)          156,000.00 รำยกำรท่ี 1     156,000.00 รายการที่1 ลว.28 ม.ิย. 64
2.ส ำสีชนิดกอ้น ขนำด 0.35 กรัม 3,600 ถุง      234,000.00      234,000.00 รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ ตรำรถพยำบำล (@65.00)          234,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกบัวงเงินที่จัดซ้ือ วร.228/64

 @65.00 รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์ ตรำรถพยำบำล (@65.00)          468,000.00 2.บริษัท ไทยกอ๊ส จ ำกดั รายการที่2 ลว.28 ม.ิย. 64
3.ส ำลีชนิดกอ้น ขนำด 1.00 กรัม 7,200 ม้วน      468,000.00      468,000.00 รำยกำรท่ี 2     230,400.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 1.54%

 @65.00 2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกดั รำยกำรท่ี 3     460,800.00 รายการที่3
รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ White Lotus Bioteque  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 1.54%
รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ White Lotus Bioteque  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
รำยกำรที่ 3  ไม่ยืน่ข้อเสนอ

3.บริษัท ไทยกอ๊ส จ ำกดั
รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Clinix (@64.00)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Clinix (@64.00)          230,400.00
รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Clinix (@64.00)          460,800.00

รวมเปน็เงนิ     858,000.00     858,000.00 รวมเปน็เงนิ    847,200.00
1.Suction Catheter Sterile แบบระบบปิด Fr.12 2,100 ชุด      808,500.00      808,500.00 1.บริษัท เวเลอร์ เฮลธ ์จ ำกดั บริษัท สไปโร เมด จ ำกดั  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.229/64

 @385.00 รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ HALYARD  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 1     808,500.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกบัวงเงินที่จัดซ้ือ ลว.9 ก.ค. 64
1.Suction Catheter Sterile แบบระบบปิด Fr.14 300 ชุด      120,000.00      120,000.00 รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ HALYARD  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 2     120,000.00 รายการที่ 1

 @400.00  - ยนิดีแถม จ ำนวน 20 ชุด มูลค่ำ 7,700 บำท
2.บริษัท สไปโร เมด จ ำกดั    (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถมต่อชุด 381.37 บำท)
รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Pahsco (@385.00)          808,500.00 รายการที่ 2
รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Pahsco (@400.00)          120,000.00  - ยนิดีแถม จ ำนวน 10 ชุด มูลค่ำ 4,000 บำท

   (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถมต่อชุด 387.10 บำท)
3.บริษัท เทคโนเมดิคอล จ ำกดั (มหำชน)
รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ LILY  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ LILY  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

4.ร้ำน ทอพพิเคิล จ ำกดั
รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ JKM  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ JKM  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

รวมเปน็เงนิ     928,500.00     808,500.00 รวมเปน็เงนิ    928,500.00

3 1.กอ๊ซพับส ำเร็จรูปปลอดเชื้อ 28,000 ซอง      209,720.00      209,720.00 1.บริษัท ไทยกอ๊ส จ ำกดั บริษัท ไบโอคอนทอน จ ำกดั  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.230/64
  ขนำด 4 นิ้ว*4 นิ้ว*8 ชั้น (10 ชั้น/ซอง)  @7.49 รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Thai Gauze  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 1     209,720.00  - คณะกก. พิจำรณำแล้วอนุมัติให้เพิ่มวงเงินจัดซ้ือ ลว.9 ก.ค. 64
2.กอ๊ซพับส ำเร็จรูปปลอดเชื้อ 100,000 ซอง      144,000.00      144,000.00 รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Thai Gauze  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 2     180,000.00 รายการที่1
  ขนำด 2 นิ้ว*2 นิ้ว*8 ชั้น (5 ชั้น/ซอง)  @1.44 รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Thai Gauze  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 3     420,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกบัวงเงินที่จัดซ้ือ
3.กอ๊ซพับส ำเร็จรูปปลอดเชื้อ 150,000 ซอง      366,000.00      366,000.00 รำยกำรที่ 4 ผลิตภัณฑ์ Thai Gauze  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 4   1,337,600.00 รายการที่2
  ขนำด 3 นิ้ว*3 นิ้ว*8 ชั้น (5 ชั้น/ซอง)  @2.44  - เสนอรำคำต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 25.00%
4.กอ๊ซพับส ำเร็จรูปปลอดเชื้อ 320,000 ซอง   1,276,800.00   1,276,800.00 2.บริษัท ไบโอคอนทอน จ ำกดั  - ยนิดีลดรำคำเหลือ 180,000 บำท
  ขนำด 4 นิ้ว*4 นิ้ว*8 ชั้น (5 ชั้น/ซอง)  @3.99 รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Lintech (@7.49)          209,720.00    (@1.80บำท/ซอง)

รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ Lintech (@2.80)          218,000.00 รายการที่3
รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์ Lintech (@3.04)          456,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 14.75%
รำยกำรที่ 4 ผลิตภัณฑ์ Lintech (@4.18)       1,337,600.00  - ยนิดีลดรำคำเหลือ 420,000 บำท (@2.80บำท/
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รายการที่4
 - เสนอรำคำต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 4.76%

รวมเปน็เงนิ  1,996,520.00  1,996,520.00 รวมเปน็เงนิ  2,147,320.00

4 น้ ำยำ Hemo A และ Hemo B 2 รำยกำร   1,674,000.00   1,674,000.00 1.บริษัท เยเนอรัล ฮอลปิตัล โปรดักส์ จ ำกดั (มหำชน)       1,620,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอลปิตัล โปรดักส์ จ ำกดั (มหำชน)   1,620,000.00  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.232/64

   (ผลิตภัณฑ์ HD-A, HD-B/ไทย)  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 3.22% ลว.27 ก.ค. 64

รายการที่1
 - ยนิดีแถมจ ำนวน 200 คู่ มูลค่ำ 17,000 บำท
   (@85.00บำท/แกลลอน)
รายการที่2
 - ยนิดีแถมจ ำนวน 200 คู่ มูลค่ำ 13,000 บำท
   (@65.00บำท/แกลลอน)

รวมเปน็เงนิ  1,674,000.00  1,674,000.00 รวมเปน็เงนิ  1,620,000.00

5 1.เข็ม Disposable No.20*1นิ้ว 200,000 อนั       98,000.00       98,000.00 1.บริษัท ดีเคเอสเอข (ประเทศไทย) จ ำกดั 1.บริษัท ดีเคเอสเอข (ประเทศไทย) จ ำกดั  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.233/64

 @0.49 รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์  Terumo (@0.47)           94,000.00 รำยกำรท่ี 1       94,000.00 รายการที่1 ลว.14 ก.ค. 64
2.เข็ม Disposable No.21*1นิ้ว 200,000 อนั       86,000.00       86,000.00 รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์  Terumo (@0.42)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 4.08% วร.234/64

 @0.43 รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์  Terumo (@0.42)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกดั รายการที่2-8 ลว.14 ก.ค. 64
3.เข็ม Disposable No.23*1นิ้ว 400,000 อนั      172,000.00      172,000.00 รำยกำรที่ 4 ผลิตภัณฑ์  Terumo (@0.43)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 2       86,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกบัวงเงินที่จัดซ้ือ

 @0.43 รำยกำรที่ 5 ผลิตภัณฑ์  Terumo (@0.43)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 3     172,000.00
4.เข็ม Disposable No.24*1นิ้ว 50,000 อนั       21,500.00       21,500.00 รำยกำรที่ 6 ผลิตภัณฑ์  ไม่ยืน่ข้อเสนอ รำยกำรท่ี 4       21,500.00

 @0.43 รำยกำรที่ 7 ผลิตภัณฑ์  Terumo (@0.47)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 5       51,600.00
5.เข็ม Disposable No.25*1นิ้ว 120,000 อนั       51,600.00       51,600.00 รำยกำรที่ 8 ผลิตภัณฑ์  Terumo (@0.43)  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ รำยกำรท่ี 6       43,000.00

 @0.43 รำยกำรท่ี 7     392,000.00
6.เข็ม Disposable No.24*1 1/4นิ้ว 100,000 อนั       43,000.00       43,000.00 2.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกดั รำยกำรท่ี 8         6,450.00

 @0.43 รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์  Nipro (@0.49)           98,000.00
7.เข็ม Disposable No.18*1 1/2นิ้ว 800,000 อนั      392,000.00      392,000.00 รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์  Nipro (@0.43)           86,000.00

 @0.49 รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์  Nipro (@0.43)          172,000.00
8.เข็ม Disposable No.22*1 1/2นิ้ว 15,000 อนั         6,450.00         6,450.00 รำยกำรที่ 4 ผลิตภัณฑ์  Nipro (@0.43)           21,500.00

 @0.43 รำยกำรที่ 5 ผลิตภัณฑ์  Nipro (@0.43)           51,600.00
รำยกำรที่ 6 ผลิตภัณฑ์  Nipro (@0.43)           43,000.00
รำยกำรที่ 7 ผลิตภัณฑ์  Nipro (@0.49)          392,000.00
รำยกำรที่ 8 ผลิตภัณฑ์  Nipro (@0.43)             6,450.00

รวมเปน็เงนิ     870,550.00     870,550.00 รวมเปน็เงนิ    866,550.00
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6 1.หลอดเกบ็เลือดสุญญำกำศชนิด EDTA Tube 160,000 หลอด      400,000.00      400,000.00 1.บริษัท กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ จ ำกดั 1.บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั  - คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด วร.237/64

   ขนำด 6 ml.(จุกสีม่วง)  @2.50 รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์  Greiner/Austria (@2.50)          400,000.00 รำยกำรท่ี 1     377,600.00  - คณะกก. พิจำรณำแล้วอนุมัติให้เพิ่มวงเงินจัดซ้ือ ลว.16 ก.ค. 64

2.หลอดเกบ็เลือดสุญญำกำศชนิด EDTA Tube 300,000 หลอด      690,000.00      690,000.00 รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์  Greiner/Austria (@2.30)          690,000.00 รำยกำรท่ี 2     651,000.00 รายการที่1 วร.238/64
   ขนำด 2 ml.(จุกสีเทำ)  @2.30 รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์  Greiner/Austria (@2.80)          364,000.00 รำยกำรท่ี 3     314,600.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 5.60% ลว.20 ก.ค. 64
3.หลอดเกบ็เลือดสุญญำกำศชนิด Sodium 130,000 หลอด      325,000.00      325,000.00 รำยกำรที่ 4 ผลิตภัณฑ์  Greiner/Austria (@2.80)          336,000.00 รำยกำรท่ี 5     492,800.00  - ยนิดีแถม จ ำนวน 1,000 หลอด มูลค่ำ 2,360 บำท
   Fluoride (จุกสีเทำ)  @2.50 รำยกำรที่ 5 ผลิตภัณฑ์  Greiner/Austria (@2.80)          616,000.00    (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถมต่อหลอด  2.36 บำท)
4.หลอดเกบ็เลือดสุญญำกำศชนิด Sodium 120,000 หลอด      310,800.00      310,800.00 รำยกำรที่ 6 ผลิตภัณฑ์  Greiner/Austria (@2.80)          560,000.00 2.บริษัท กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ จ ำกดั รายการที่2
   Citrate 3.2% (จุกสีฟ้ำ)  @2.59 รำยกำรท่ี 4     336,000.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 5.65%
5.หลอดเกบ็เลือดระบบสุญญำกำศชนิด Lithium 220,000 หลอด      506,000.00      506,000.00 2.บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั รำยกำรท่ี 6     560,000.00 รายการที่3
   heparin tube (จุกสีเขียว) ขนำด 4ml.  @2.30 รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์  BD/USA. (@2.36)          377,600.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 3.20%
6.หลอดเกบ็เลือดระบบสุญญำกำศชนิด Lithium 200,000 หลอด      560,000.00      560,000.00 รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์  BD/USA. (@2.17)          651,000.00 รายการที่4
   heparin tube (จุกสีเขียว) ขนำด 2ml.  @2.80 รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์  BD/USA. (@2.42)          314,600.00  - เสนอรำคำต่ ำสุดสูงกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 8.11%

รำยกำรที่ 4  ไม่ยืน่ข้อเสนอ  - ยนิดีแถม จ ำนวน 3,000 หลอด มูลค่ำ 8,400 บำท
รำยกำรที่ 5 ผลิตภัณฑ์  BD/USA. (@2.24)          492,800.00    (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถมต่อหลอด 2.80 บำท)
รำยกำรที่ 6  ไม่ยืน่ข้อเสนอ รายการที่5

 - เสนอรำคำต่ ำสุดต่ ำกว่ำวงเงินจัดซ้ือ 2.61%
รายการที่6
 - เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกบัวงเงินที่จัดซ้ือ
 - ยนิดีแถม จ ำนวน 4,000 หลอด มูลค่ำ 11,200 บำท
   (รำคำเฉล่ียรวมส่วนแถมต่อหลอด  2.80 บำท)

รวมเปน็เงนิ  2,791,800.00  2,791,800.00 รวมเปน็เงนิ  2,732,000.00

e-bidding 

เกณฑ์รำคำ


