




















































































































































































































 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  1 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา จํานวน 11 

ชุด (29 รายการ) ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) 

 

                     

สถานที่จัดซ้ือ  มหาวทิยาลัยพะเยา         

       

ลําดับ รายการ 
 จํานวน  

หนวย 
 คาครุภัณฑ  (บาท)  หมาย

เหตุ  หนวยละ   รวมคาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 1           

1 เครื่องกระตุนการทํางานของกลามเน้ือ (Muscle Stimulation Device) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด       

2 เครื่องรักษาโรคผิวหนังดวยแสงอัลตราไวโอเลท (Phototherapy Device) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด       

  รวม 2 รายการ     

  รวมราคาจัดซื้อเปนเงินทั้งสิ้น  
 

  

        
 

 



 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  2 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา  

จํานวน 11 ชุด (29 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                     

สถานที่จัดซ้ือ  มหาวทิยาลัยพะเยา         

        

       

ลําดับ รายการ 
 

จํานวน  
หนวย 

 คาครุภัณฑ  (บาท)  หมาย

เหตุ  หนวยละ   รวมคาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 2           

3 ชุดอุปกรณกลองสองตรวจระบบนํ้าดี ตับและตับออน (ERCP) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด       

4 ชุดกลองสองตรวจกระเพาะปสสาวะ (Cystoscope Instrument) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด       

5 เครื่องตรวจอวัยวะคลื่นเสียงความถ่ีสูง (Ultrasound) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง       

6 เครื่องตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Echocardiography) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด       

7 ชุดกลองจุลทรรศนเพื่อการผาตัด ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด       

  รวม 6 รายการ      

  รวมราคาจัดซื้อเปนเงนิทั้งสิ้น  
 

  

        
 

 



 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  3 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา  

จํานวน 11 ชุด (29 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                     

สถานที่จัดซ้ือ   มหาวทิยาลัยพะเยา         

        

       

ลําดับ รายการ 
 

จํานวน  
หนวย 

 คาครุภัณฑ  (บาท)  หมาย

เหต ุ หนวยละ   รวมคาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 3           

8 ชุดอุปกรณส่ือสารทางไกลทางการแพทย (Telemedicine) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด       

  รวม 1 รายการ     

  รวมราคาจัดซ้ือเปนเงินทั้งสิ้น  
 

  

        
 

 



 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  4 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา 

จํานวน 11 ชุด (29 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                     

สถานที่จัดซ้ือ   มหาวทิยาลัยพะเยา         

        

       

ลําดับ รายการ  

จํานวน  

หนวย 

 คาครุภัณฑ  (บาท)  

หมายเหตุ  หนวยละ   รวมคา

ครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 4           

9 เคร่ืองดมยาสลบชนิดซับซอนพรอมเคร่ืองชวยหายใจและระบบจายแกสอิเล็กทรอนิคส  ตําบลแมกา อําเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 

1 เครื่อง     
  

  รวม 1 รายการ           

  รวมราคาจัดซ้ือเปนเงินท้ังส้ิน  
 

  

        
 

 



 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  5 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา 

จํานวน 11 ชุด (29 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                     

สถานที่จัดซ้ือ   มหาวทิยาลัยพะเยา         

        

       

ลําดับ รายการ 
 

จํานวน  
หนวย 

 คาครุภัณฑ  (บาท)  หมาย

เหตุ  หนวยละ   รวมคาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 5           

10 ชุดยูนิตทางทันตกรรมสําหรับผูสูงอายุ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 10 ชุด       

  รวม 1 รายการ           

  รวมราคาจัดซื้อเปนเงนิทั้งสิ้น  
 

  

        
 

 



 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  6 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา 

จํานวน 11 ชุด (29 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

 

                     

สถานที่จัดซ้ือ   มหาวทิยาลัยพะเยา         

        

       

ลําดับ รายการ 
 จํานวน  

หนวย 
 คาครุภัณฑ  (บาท)  

หมายเหตุ 
 หนวยละ   รวมคาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 6           

11 เครื่องน่ึงฆาเช้ือโรคอัตโนมัติดวยไอนํ้า ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2 ชุด       

12 ชุดลางและทําลายเชื้ออัตโนมัติ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด       

13 ลิฟทสําหรับสงเครื่องมือและเวชภัณฑ ปรับความเร็วอัตโนมัต ิศูนยสงเสริมสุขภาพและฟนฟู

ผูสูงอายุ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2 เครื่อง     
  

14 ชุดลางและทําลายเชื้ออัตโนมัติ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด       

  รวม 4 รายการ     

  รวมราคาจัดซื้อเปนเงินทั้งสิ้น  
 

  

        
 

 



 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  7 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา  

จํานวน 11 ชุด (29 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                     

สถานที่กอสราง   มหาวทิยาลัยพะเยา         

        

       

ลําดับ รายการ 
 จํานวน  

หนวย 
 คาครุภัณฑ  (บาท)  หมาย

เหตุ  หนวยละ   รวมคาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 7           

15 ระบบ Application บนมือถือที่ใชในการแสดงขอมูลผูสูงอาย ุ(Patient Mobile Info) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ระบบ       

16 ระบบบริหารจัดการการรับและสงพิกัดผูสูงอายุใหศูนยขอมูลกลาง (Smart Watch Interface) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 

1 ระบบ     
  

  รวม 2 รายการ     

  รวมราคาจัดซ้ือเปนเงินท้ังส้ิน  
 

  

        
 

 



 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  8 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา  

จํานวน 11 ชุด (29 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                     

สถานที่กอสราง   มหาวทิยาลัยพะเยา         

        

       

ลําดับ รายการ 
 

จํานวน  
หนวย 

 คาครุภัณฑ  (บาท)  หมาย

เหตุ  หนวยละ   รวมคาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 8           

17 ชุดออกซิเจนฉุกเฉินชนิดพกพา ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 7 ชุด       

18 รถเข็นฉุกเฉินสแตนเลส ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 4 คัน       

  รวม 2 รายการ      

  รวมราคาจัดซ้ือเปนเงนิทั้งสิ้น  
 

  

        
 

 



 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  9 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา 

จํานวน 11 ชุด (29 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                     

สถานที่กอสราง   มหาวทิยาลัยพะเยา         

        

       

ลําดับ รายการ 
 

จํานวน  
หนวย 

 คาครุภัณฑ  (บาท)  
หมายเหตุ 

 หนวยละ   รวมคาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 9           

19 ชุดตรวจฟน ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 20 ชุด       

20 เครื่องมือสํารวจโรคปริทันต (Periodontal explorer) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 3 ชุด       

  รวม 2 รายการ      

  รวมราคาจัดซ้ือเปนเงินท้ังส้ิน  
 

  

        
 

 



 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  10 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา 

จํานวน 11 ชุด (29 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                     

สถานที่กอสราง   มหาวทิยาลัยพะเยา         

        

       

ลําดับ รายการ 
 จํานวน  

หนวย 
 คาครุภัณฑ  (บาท)  

หมายเหตุ 
 หนวยละ   รวมคาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 10           

21 เครื่องเอ็กซเรยฟนนอกชองปาก กระโหลกศีรษะ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด       

22 ชุดเกาอี้ทําฟนจําลอง ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 16 ชุด       

23 ชุดดามกรอฟน ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 30 ชุด       

24 อุปกรณประมวลผลเพ่ือแสดงผลทางทันตกรรม พรอมอุปกรณทําฟน 30 เครื่อง       

  รวม 6 รายการ      

  รวมราคาจัดซ้ือเปนเงินทั้งส้ิน  
 

  

        
 

 



 

 

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 11 ชุด (29 รายการ)  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ชุดที่  11 

 

ของบจก./หจก./ราน......................................................... 

 

 



โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุและคนจนภาคเหนือ และครุภัณฑโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยพะเยา 

จํานวน 11 ชุด (29 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                     

สถานที่กอสราง   มหาวทิยาลัยพะเยา         

        

       

ลําดับ รายการ 
 จํานวน  

หนวย 
 คาครุภัณฑ  (บาท)  

หมายเหตุ 
 หนวยละ   รวมคาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑทันตแพทยศาสตร ชุดที่ 11           

25 เครื่องผสมรอบสูง (Hi-speed mixer) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง       

26 เครื่องฉีดนํ้าเกลือ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง       

27 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไมนอยกวา 22 ลิตร ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง       

28 ตูแช -20 องศาเซลเซียส ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวดัพะเยา 1 ตู       

29 เครื่องวัดอินฟราเรดเทอรโมมิเตอร ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง       

  รวม 6 รายการ      

  รวมราคาจัดซ้ือเปนเงนิทั้งสิ้น  
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._--.;;-_. ~~- II' .d'.d 0-- ------- -- _ ..

1'l1.f1ru'Yl'J'Vlmff1'G'lI'l'jbb~~fl1'jbb'\'IJ'Vl~~(PI'Vl9 (~1'j.J'J'j.J2 'j1~fl1'j)
- - ---"-- ------ .. ~_. ---------,-- --- '"' ~- --- ~

10 II'l'jnru']1'Vlmff1'G'lI'l{bb~~fl1'jbb~'Vl~ 'If(PIVi10 (~1'j.J'J'j.J4 'j1tJfl1'j), ,
- - -----.--.. ---r-'" _. m_

1~_t~~ru,]1~m~-1.~I'l{~~~fl1'jbb'\'IJ'Vl~ ~(PIVi11 (~1'j.J'J'j.J5 'j1tJfl1'j)

~~U i'i13-l biJ'I.!b~'I.!..r'l~'j.J'~r--~lPlbiJ'I.!b~'I.!U'i::3-l'l~-r- .v... - --
1911'flfltl'i { ~-b fl'l~U~1;J'G'l~~ bb~l.l~:B'IVl~'I.!'G'l'fl~~~b li'l-~'fl~U1Y1li1'1.!

90,222,900.00

90,222,900.00

~'1rl'biJ'I.!'i'l~1'i13-lmii3-l~~'lbvi3-l 19l~'fllPl~'I.!m~'fl'lfl'i~'I.! bb~::~'l to2f ••h~~'1U1'111~1~bb~1
"



tfl~~n1~ ~i>ltflfllfil\l'7l'lfl~~m~WIllJ1<1"l1Wl1Yl~(>l~~~fl1~\\Il~fll<"Ilm1flmiifl~~Il~fllfil\l'7l'lfl••~m ••~l\(>l\~YlV1u\~~1J"~~1t1~lJ1J"~~11\lYl.fl.2562 ~V11~V1m«~Yl~\m~11<11<11 'I!(>l(29 "1~m ••)

tli1a'lil1J~~mi>l"1fl1iidlnV1"flilml (e-bidding)

~Il1\,1~ri'il~lj1~ ~V11'lV1m«~Yl~~m

r:l1!J1J~~\tl\,l~1fl1 fll\l~n ••~~m ••1J••~d'l\,l~1fl1 i>l1\l~vr\,l\ll~\YlV1~fT1l'l\ll{~V11~V1m«~Yl~~m

\llJlJLfl'll~ ~~:.~.!.!~
1J~~~11ll~1F11ol\,l~ J~1'.n, fl, ?~S1
1J~~1I11ll~1F11Llil!J

~hs;i'lJ vnh!J
Fi1flifllll'l1 (lJ1V1) Fi1Flifllll't1 (lJ1V1) fi1ft1flfld7r

~1!Jn1'i VlIl1t1LV1Ilj
41\,11\,1 Vl1d1~fl~ "i'UJPi1f11fltld-rl Vl1d1!Jflt Fi1\1'i~~1\,1 'i1I1L~\,I(L~\,IlJ1V1)

Flifllll'li"vr\,lI1l\lVlVltlFl1~(>l{'l!lil~ 1

1 ~fl~"il~n~~~1Jm"'h~11J~.Nm'l1lJLd"il(Muscle 5timulation Device) 9l1lJ~~~limii1L11"ilUj"il~~~V1"li>lI1~\B1 1 'Ili>l 2,200,000 2,200,000 - - 2.200,000.00

2 ~fl~"il~~n.,l1hfl~,V1,j'~"',a~ft~li'~i>l~11,1"ilb~V1(Phototherapy Device) 9l1u~\llim ,hLl1"ilUj"il~~~V1"li>lI1~~a1 1 'Ili>l 2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000.00

"1~ 2 "1!J01'i 4,200,000.00

f11fltldtt1\1Uflu,yn1t1fT1ff'J{ ~(;ly\ 2

3 'Ili>l~1Jmrum'l"il~~.Nm1~~~UU,j1~~U~L~~~U€i"il1J(ERCP)9l1u~~lim ii1L11"ilUj"il~~~V1'i'i>lYl~\m 1 'Ili>l 2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000.00

4 'Ili>ln"'"il~~"il~i>l~1~m.~YmiJft~11~(Cystoscope instrument) 9l1u~ulim ii1L11"ilUj"il~~~V1'i'i>lYl.~a1 1 'Ili>l 1,400,000 1,400,000 - - 1,400,000.00

5 \fl~"il~m1~"il'i'a1~fl~1J~~a~fl11lJ~~~(Ultrasound) ~1u~~lim ii1L11"ilbii"il~~~V1'i'i>lI1.~a1 1 \fl~"il~ 4,000,000 4,000,000 - - 4,000,000.00

6 ~fl~"il~i>l~'~>1"1~""afl~1J\~a~m1lJ~~~(Echocardiography) ~1u~~lim ii1L11"ilUj"il~~~V1'i'i>lYl.\a1 1 'Ili>l 6,000,000 6,000,000 - - 6,000,000.00

7 'Ili>ln"'"il~~ftV1~~flll\Yl"ilm~~1"'i>l9l1u~~lim ii1L11"ilUj"il~~~V1'i'i>lYl.\B1 1 'Ili>l 3,500,000 3,500,000 - - 3,500,000.00

'11115 'i1~01'i 16,900,000.00

fl1fltld"'~U""~VJtJ"1'lt"'{ 'lt9l~ :3

8 'l!i>l~1Jmru~"ilft1~V11~tn~V11~m~~YlV1EJ(Telemedicine) ~1u~~lim ii1\11"ilUj"il~~~V1'i'i>lI1.~a1 1 'l!i>l 3,216,000 3,216,000 - - 3,216,000.00

"1~ 1 'i1~n1'i 3,216,000.00

fl1slfU?i~UtitUyn't1ff1f{'" 'lt9l~ 4

9 ~fl~mi>llJmft~u~iii>liuo1imJYl~"illJ~fl~"il~'lhaV11ah\lft.~.uu~1m~ilftlh~nV1 ••"iliifl<\~1u~~~lim ii1L11"ilUj"il~~~V1'i'i>lYl~\B1 1 ~fl~"il~ 2,500,000 2,500,000 - - 2,500,000.00

'11111 'i1~01" 2,500,000.00

Flifllll't1vr\,l91\lVlVl~Fl1~(>l{'l!Fl~ 5

10 'Ili>l~iii>lV11~..r1Ji>ln»lJihV1~U~~~,)1~9l1uft\llim ii1~I1"ilUj"il~~~V1'i'i>l11~\B1 10 'l!i>l 2,500,000 25,000,000 - - 25,000,000.00

"1~ 1 'i1t101'i 25,000,000.00

fJ1fltld-n11'\.d(JJ"~"tJff1f{"{ 'l(;lv\ 6
11 ~fl~"il~ii~~1~1i"ilhflli'i>l11JWi""at"il,j19l1uft\~lim ii1L11"ilUj"il~~~V1'i'i>lI1~\a1 2 'l!i>l 5,000,000 10,000,000 - - 10,000,000.00

12 'l!i>l"'1~~~~I';'~1m1i"illi'i>l11JWi~1u~~lim ii1\I1"ilUj"il~~~V1'i'i>lI1.\m 1 'Ili>l 4,000,000 4,000,000 - - 4,000,000.00

13 ~y/v1<\1V1~U~~\fl~"il~ii"il~ft.\1~Ji'ru;;1J1lJm1lJ\~1li'i>l11JWi~1JEJ~~\ft1lJ~~Il1Yl~~ft.~1J~~~~"il1~~1uftulim ii1L11"ilbij"il~~~V1'i'i>lI1.\a1 2 ~fl~"il~ 1,000,000 2,000,000 - - 2,000,000.00

14 'Ili>l"'1~~~~~I';'~1m1i"illi'i>l11JWi~1lJ~~lim ii1L11"ilUj"il~~~V1'i'i>lI1~\a1 1 'l!i>l 3,800,000 3,800,000 - - 3,800,000.00

'11114 'i1t101" 19,800,000.00

Flifll\l't1vr\,lI1l\lVlVl~Fl1l'l(>l{'l!l'l~ 7

15 •••uu Application U1Jjj"il~"ilvn-ii'l1Jm••~~fti>l~im;j~~~~"il1~(Patient Mobile Info) ~1u~~lim ii1L11"ilUj"il~~~V1'i'i>lYl~\m 1 •••uu 2,140,000 2,140,000 - - 2,140,000.00

16 ••~UUU1V11••~i>ln1••m ••1u~~~~~-titi'i>l~~~"il1~1>1'~1JEJi"ill;lftn~1~(5mart Watch interface) ,j1u~\llim ii1L11"ilbjj"il~~~V1"li>lYl.\B1 1 ~~uu 1,070,000 1,070,000 - - 1,070,000.00

'11112 'i1~01'i 3,210,000.00

fl'lflfU-nl1U"U"IiVltlff1f{1R1 ,!(;I~8

17 'l!i>l"il"iln'liL~1Jqmii1J~iii>ll1nI11,j1uft~lim ii1L11"ilUj"il~~~V1'i'i>lI1.La1 7 'l!i>l 22,200 155,400 - - 155,400.00



Lfl~~fh~ ~fltflfllntu,,'1m~f11~~~U11j=1Yif-lI1l~~~fl1~~~il~flU"'tIfl1flmilfi \\il~fllntu"'1fl~~f11~Nlll1l~\YiVl!j\Yi,,\J~~41il~lJ\J~~"1tu Yi.fl.2562 "V11'lVla1iTaYi~\m411,111,111 '1fl (29 ~1af11~)

~i1a'lil\J~~mfl~1fl1thi\flVl~f1ilflll (e-bidding)

ffmuviri'ilff1j,~ "VI1'lVimiTaYi~~m

1l'l!JU'i~Li1U'i'lfl'l fl~m~"f11~\J~~~i1u~1fl1 flll.l~Vi'U('m\'lVIafl1ffl1l{IlVl1'lVimiTa\'l~\m

\1UU\I'l"Dvi ...................................•.............. ~?:.1..2.'2.

umrltu~'lfl'l-ruvi "2" n. n 2561
U~~Il'ltld~'lf1'l111l!J

li'l~U 1'1I.i1!J
A'lfllntld?1 (U'lVl) A'lfllntld?1 (\J'lVl) A'lfl1fltld..;

~'l!Jm~ MJ-J'ltlLVI t'J
-i'lU'lU 1'l1.i'l!JI'l: 'i'7~fi'1flifltld~ 1'I\d'l!JI'l: A'l\1'i~~'lU 'i'lIlLfiu(L"-luU'lVl)

18 ~m~uqflL5IJ~UflIJ\~~,j1lJ~Ulifl181Ll1aLiia~~~VI'i'flYi.m1 4 I'i'IJ 25.000 100.000 - - 100.000.00

~'l1l2'i'l!Jm'i 255,400.00

fllntld?1V1UI1l\1l'lVl!JI'I'lffI1l1~(;lvi 9

19 '1flml~YlIJ ,j1u~\~lifl181Ll1aLiim~~VI'i'flYi.\a1 20 '1fl 5,400 108,000 - - 108.000.00

20 ~fl~a~iim\1~•• hfllfl"'IJ,J (Periodontal explorer) ,j1lJ~\~lifl181Ll1aUja~~~V1iflYi.~a1 3 '1fl 21,000 63,000 - - 63.000.00

"l'l1l2 "l'l!JIl'l~ 171,000.00

fllntld?1V1U91\1l'lVl!JI'I'lff911~l1lvi10

21 ~fl~a~~8fl~m;YllJlJafl,ja~\hflm.1V1~fl~~"'. ,j1um~lifl1 81\l1aLiia~~~VI'i'fl\'l.~m 1 '1fl 2,500.000 2,500,000 - - 2.500.000.00

22 '1fl\lht"hYlIJ~1~a~ ,j1u~ulifl1 81Ll1aUja~~~V1iflYi.\a1 16 '1fl 540,000 8.640.000 - - 8,640,000.00

23 '1fl<1hlJmaYlIJ,j1u~ulifl1 81Ll1aUja~~~V1iflw.m1 30 '1fl 90,000 2,700.000 - - 2,700,000.00

24 ~\Jmru\J~.lJl~~~1 ~au~fl~~~V11~"'IJflfl~~lJw~alJ~\JmruI'11Y1IJ 30 ~fl~a~ 30.000 900.000 - - 900,000.00

~'l1l6 ~'l!JIl'l"l 14,740,000.00

fl1fl~'t1l1ld(RUY'4VJtlff1-a~,~(;lv\11
25 ~fl~a~~~mau~~ (Hi-speed mixer) ,j1u~ulifl1 81Ll1aLiia~~~V1iflw.m1 1 ~fl~a~ 75,000 75.000 - - 75,000.00

26 ~fl~a~1iflJ1Ln~a,j1u~ulin1 81Ll1aLiia~~~V1iflw.m1 1 \fl~a~ 8,000 8,000 - - 8.000.00

27 ri1~U1fllU~lJ~ruVllJjj~IJ1flllitJaafl11 22 ~m ,j1um~lifl1 81Ll1aLiia~~~V1iflw.\a1 1 lfl~a~ 70,000 70,000 - - 70.000.00

28 ~u,j -20 a~fl1\~~\;j~~ ,j1u~ulifl1 81Ll1aUja~~~V1iflw.m1 1 ~ 57,500 57,500 - - 57.500.00

29 ~fl~a~iflllIJYI~1\~fl~V1afuJjj~fla{,j1u~ulifl1 81Ll1aLiia~~~V1iflW.~~1 1 ~fl~a~ 20,000 20,000 - - 20,000.00

'i'l1l6 'i'l!JIl'l~ 230;500.00

'i'lIl'i'lfl'l4'~'ilLfiuL"-luVl~itu (\ fhituii'lUff'il~ \1ffUff'il~I'I~Uff'il~Vi'U\fhli'il!JU'lVlli'lu) 90,222,900,00

,
I

J
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