
( สําเนา )
 

ประกาศการกีฬาแหงประเทศไทย
 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณทางกายภาพบําบัด ในรายการที่ ๓๐๙/๐๓ การพัฒนาสงเสริมการ

บริการดานกีฬาเวชศาสตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี การกีฬาแหงประเทศไทย ไดมีโครงการ ซื้ออุปกรณทางกายภาพบําบัด ในรายการที่ ๓๐๙/๐๓

การพัฒนาสงเสริมการบริการดานกีฬาเวชศาสตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
 

               ๑. คิเนซิโอเทป (Performance) ๕ เมตร จํานวน ๔๕ มวน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๓๘,๗๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๒. คิเนซิโอเทป (FP) ๕ เมตร จํานวน ๔๐ มวน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย)

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๓. คิเนซิโอเทป (FP) ๓๑.๕ เมตร จํานวน ๑๐ มวน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๔. คิเนซิโอเทป (Classic) ๔ เมตร จํานวน ๖๐ มวน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๕. เทปแปะคิเนซิโอะ Kinesio Tape ๓๕ เมตร รุน Aqua (มวนเดี่ยว) จํานวน ๑๐ มวน ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัท พันธวรรธน กรุป จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙,๔๓๔.๐๐ บาท (สี่

หมื่นเกาพันสี่รอยสามสิบสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง
 

               ๖. เทปโฟม Underwrap ขนาด ๗ เซนติเมตร &#๒๑๕; ๓๐ หลา (กลองละ ๑๒ มวน) จํานวน ๒ กลอง

ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พันธวรรธน กรุป จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔,๘๗๙.๒๐ บาท (สี่พันแปดรอยเจ็ดสิบเกาบาทยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๗. Neobun-Gel Cool ๑๐s/BX (๒s &#๒๑๕; ๕env) จํานวน ๓๐ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๒.๗๐ บาท (หก

พันสองบาทเจ็ดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๘. Neobun-Gel Warm ๒EA &#๒๑๕; ๕ Bag/Box (๕ ซอง/กลอง) จํานวน ๒๐ กลอง ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔,๒๘๐.๐๐ บาท (สี่พันสองรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ



คาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง
 

               ๙. นีโอเทป ๑ น้ิว &#๒๑๕; ๑๒ &#๒๑๕; ๑๐ หลา จํานวน ๒๐ กระบอก ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๙,๓๙๔.๖๐ บาท (เกาพันสามรอยเกาสิบส่ีบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๑๐. นีโอเทป ๒ นิ้ว &#๒๑๕; ๖ &#๒๑๕; ๑๐ หลา จํานวน ๖๐ กระบอก ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๘,๑๘๓.๘๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งรอยแปดสิบสามบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง
 

               ๑๑. ฟูทูโร เทปผายึดชนิดมีกาวสําหรับกีฬา ๑.๕ นิ้ว &#๒๑๕;๑๐ หลา &#๒๑๕; ๔ มวน จํานวน ๖๐

กระบอก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๑๔,๗๖๐.๒๒ บาท (หน่ึงหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหกสิบบาทยี่สิบสองสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง
 

               ๑๒. FUTURO ELASTAP ๑๙๗ ๒ นิ้ว X ๕M. จํานวน ๕๐ มวน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โอ

เร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๑,๙๘๘.๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน

เการอยแปดสิบแปดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง
 

               ๑๓. ยางยืด (๔๖ meter/๕๐yard roll Dispenser) ความยาว ๔๖ เมตร ความตานทานแบบเบา สีสม

จํานวน ๑ มวน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หาพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๑๔. บยางยืด (๔๖ meter/๕๐yard roll Dispenser) ความยาว ๔๖ เมตร ความตานทานแบบกลาง สี

เขียวมะนาว จํานวน ๒ มวน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๑๕. ยางยืด (๔๖ meter/๕๐yard roll Dispenser) ความยาว ๔๖ เมตร ความตานทานแบบหนัก สี

บลูเบอรร่ี จํานวน ๒ มวน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๑๖. ยางยืด (๔๖ meter/๕๐yard roll Dispenser) ความยาว ๔๖ เมตร ความตานทานแบบหนักมาก สี

มวง จํานวน ๑ มวน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๑๗. ยางยืดแบบวง (Loop Band) ความตานทานแบบเบามาก สีพีช จํานวน ๔ กลอง ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒,๗๒๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง
 



               ๑๘. ยางยืดแบบวง (Loop Band) ความตานทานแบบเบา สีสม จํานวน ๔ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒,๘๘๐.๐๐ บาท (สองพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๑๙. ยางยืดแบบวง (Loop Band) ความตานทานแบบกลาง สีเขียวมะนาว จํานวน ๔ กลอง ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๓,๐๘๐.๐๐ บาท (สามพันแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๒๐. ยางยืดแบบวง (Loop Band) ความตานทานแบบหนัก สีบลูเบอรรี่ จํานวน ๔ กลอง ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๓,๒๘๐.๐๐ บาท (สามพันสองรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๒๑. ยางยืดแบบวงหนาพิเศษ (Sanctband Active-Super Loop Band) ความตานทานขนาดเบา

สีชมพู จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง
 

               ๒๒. ยางยืดแบบวงหนาพิเศษ (Sanctband Active-Super Loop Band) ความตานทานขนาดกลาง สี

สม จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง
 

               ๒๓. ยางยืดแบบวงหนาพิเศษ (Sanctband Active-Super Loop Band) ความตานทานขนาดหนัก สี

มวง จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓,๓๐๐.๐๐ บาท (สามพันสามรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง
 

               ๒๔. ยางยืดแบบวงหนาพิเศษ (Sanctband Active-Super Loop Band) ความตานทานขนาดหนัก

ระดับท่ี ๑ สีฟา จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๑๘๐.๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๒๕. ยางยืดแบบวงหนาพิเศษ (Sanctband Active-Super Loop Band) ความตานทานขนาดหนัก

ระดับท่ี ๒ สีมวงแก จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๙๐๐.๐๒ บาท (ส่ีพันเการอยบาทสองสตางค) รวมภาษีมูลคา

เพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๒๖. ยางยืดแบบวงหนาพิเศษ (Sanctband Active-Super Loop Band) ความตานทานขนาดหนัก

ระดับท่ี ๓ สีเทา จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๗๐๐.๐๐ บาท (หาพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๒๗. ทอยางยืด (Resistive Tubing) ความตานทานขนาดเบามาก สีพีช จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการคัด



เลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง
 

               ๒๘. ทอยางยืด (Resistive Tubing) ความตานทานขนาดเบา สีสม จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๓๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๒๙. ทอยางยืด (Resistive Tubing) ความตานทานขนาดกลาง สีเขียวมะนาว จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับ

การคัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๓๐. ทอยางยืด (Resistive Tubing) ความตานทานขนาดหนัก สีบลูเบอรรี่ จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๕๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง
 

               ๓๑. ทอยางยืด (Resistive Tubing) ความตานทานขนาดหนักมาก สีมวง จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๓๒. ทอยางยืด (Resistive Tubing) ความตานทานขนาดหนักท่ีสุด สีเทา จํานวน ๒ กลอง ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัทลีด เมดดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง
 

               ๓๓. Tiger Balm Medicated Plaster Cool S จํานวน ๔๘ ชิ้น ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอ

สเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๙๐๘.๙๖ บาท (หนึ่งพันเการอยแปด

บาทเกาสิบหกสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๓๔. Tiger Balm Medicated Plaster Cool L จํานวน ๗๒ ชิ้น ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอ

สเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๐๑๒.๕๖ บาท (สี่พันสิบสองบาทหาสิบ

หกสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๓๕. Tiger Balm Medicated Plaster Warm S จํานวน ๔๘ ช้ิน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเค

เอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๙๐๘.๙๖ บาท (หนึ่งพันเการอยแปด

บาทเกาสิบหกสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๓๖. Tiger Balm Medicated Plaster Warm L จํานวน ๗๒ ชิ้น ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเค

เอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๐๑๒.๕๖ บาท (สี่พันสิบสองบาทหา

สิบหกสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๓๗. Tiger Balm Back Patch จํานวน ๔๘ ช้ิน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๗๓๙.๓๖ บาท (สองพันเจ็ดรอยสามสิบเกา
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บาทสามสิบหกสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๓๘. Tiger Balm Neck Shoulder Rub Boost ๕๐G จํานวน ๙๒ ช้ิน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๑๒.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่ง

พันแปดรอยสิบสองบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง
 

               ๓๙. Tiger Balm Neck Shoulder Rub Boost ๕๐G จํานวน ๙๐ ช้ิน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๓๗.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสอง

พันสามสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๔๐. Knee Brace With Spiral Open Patellar จํานวน ๒๗ ช้ิน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

ลีดเดอรเมด จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕๖,๒๑๔.๐๐ บาท (หาหมื่นหกพันสองรอยสิบสี่

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๔๑. Ankle Wrap จํานวน ๑ ช้ิน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ลีดเดอรเมด จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๑๙.๐๐ บาท (สองรอยสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง
 

               ๔๒. Knee Support จํานวน ๑๐ ช้ิน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ลีดเดอรเมด จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๘๘๙.๘๐ บาท (สองพันแปดรอยแปดสิบเกาบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษี

มูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๔๓. Open Patella Knee Support จํานวน ๑ ช้ิน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ลีดเดอรเมด จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๖๕.๐๐ บาท (ส่ีรอยหกสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 

               ๔๔. Sacro Lumbar Support จํานวน ๘ ชิ้น ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ลีดเดอรเมด จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๒,๔๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
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