
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  ราคาทีต่กลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จา้ง

1 ซ้ือชุดเคร่ืองมือผําตัดหวัใจ ส าหรับผําตัดหวัใจแบบไมํต๎องหยุดหวัใจ (OPCABG instument set) 2,450,000.00 2,450,000.00 e-bidding บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จ ากดั 2,196,000.00 บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จ ากดั 2,196,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.30/2563 (001) 1/11/62

2 เชําหอพักส าหรับบุคลากรฝ่ายการพยาบาล เดือนตุลาคม 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรินทร์  ววิตัน์พนชาติ 84,000.00 นายปรินทร์  ววิตัน์พนชาติ 84,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0060/63 1/11/62

3 บริการตรวจประเมินการได๎รับรังสีประจ าตัวบุคคล ชนิด OSL 34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหงํชาติ(องค์การมหาชน) 34,668.00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหงํชาติ(องค์การมหาชน) 34,668.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0061/63 1/11/62

4 สัญญาจา๎งกอํสร๎างโครงการกอํสร๎างงานปรับปรุงคลังพัสดุ ยาและเวชภณัฑ์ ราชวทิยาลัยจฬุา

ภรณ์

9,260,000.00 9,260,000.00 คัดเลือก บริษัท กมิล้ังไทย คอนสตรัคชั่น จ ากดั 9,260,000.00 บริษัท กมิล้ังไทย คอนสตรัคชั่น จ ากดั 9,260,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.25/2563 (001) 6/11/62

5 ซ้ือเคร่ืองดมยาสลบ 1,900,000.00             1,800,000.00 e-bidding บจก.อ ีฟอร์ แอล เอม 1,680,000.00 บจก.อ ีฟอร์ แอล เอม 1,680,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.27/2563 (001) 6/11/62

6 บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเตรียมน้ าบริสุทธิ ์(CSSD) คร้ังที่ 1 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเทค จ ากดั 30,000.00 บริษัท วอเทค จ ากดั 30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0062/63 6/11/62

7 ซ้ือไม๎เขี่ยเลือด ขนาด6 นิ้ว (2.5 มม.) 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอน็.โอ.มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 72,000.00 บริษัท เอส.เอน็.โอ.มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 72,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0063/63 6/11/62

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,760.20 13,760.20 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 13,760.20 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 13,760.20 ราคาเหมาะสม อซ.04-0064/63 6/11/62

9 ซ้ือ Ga-DOTA-TATE, Reference standard for (68Ga)DOTA-TATE, 1mg/vial, ABX Germany 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 47,080.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 47,080.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0065/63 6/11/62

10 ซ้ือกระดาษถํายเอกสาร A3 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 4,280.00 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 4,280.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0066/63 6/11/62

11 จา๎งบ ารุงรักษาเคร่ืองนึ่งฆาํเชื้อ GETINGE MODEL HS 6617 ER-2/B3111 คร้ังที่ 1 50,557.50 50,557.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 50,557.50 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 50,557.50 ราคาเหมาะสม อซ.04-0067/63 6/11/62

12 จา๎งบริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธกุรรมแบบพิเศษ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 50,000.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 50,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0068/63 6/11/62

13 ซ้ือวสัดุส านักงาน เคร่ืองเย็บกระดาษ จ านวน 4 รายการ 85,685.60 85,685.60 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 85,685.60 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 85,685.60 ราคาเหมาะสม อซ.04-0069/63 6/11/62

14 ซ้ือวสัดุส านักงาน ที่หนีบกระดาษ จ านวน 3 รายการ 14,059.80 14,059.80 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 14,059.80 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 14,059.80 ราคาเหมาะสม อซ.04-0070/63 6/11/62

15 จา๎งเหมาสอบเทียบเคร่ือง PCR 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไบโอ-ราด  แลบบอราทอร่ีส์  จ ากดั 17,334.00 บริษัท  ไบโอ-ราด  แลบบอราทอร่ีส์  จ ากดั 17,334.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0071/63 6/11/62

16 ซ้ือวสัดุส านักงาน ที่หนีบกระดาษ จ านวน 5 รายการ 48,107.20 48,107.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 48,107.20 บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 48,107.20 ราคาเหมาะสม อซ.04-0072/63 6/11/62

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4 รายการ 223,095.00 223,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 223,095.00 บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 223,095.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0073/63 6/11/62

18 ซ้ือ ถํานAA (Alkaline) 32,494.40 32,494.40 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 32,494.40 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 32,494.40 ราคาเหมาะสม อซ.04-0074/63 6/11/62

19 ซ้ือวสัดุส านักงาน กระดาษถํายเอกสาร จ านวน 3 รายการ 66,858.95 66,858.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 66,858.95 บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 66,858.95 ราคาเหมาะสม อซ.04-0076/63 6/11/62

20 จา๎งสอบเทียบเคร่ือง PCR 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยีนพลัส จ ากดั 8,560.00 บริษัท ยีนพลัส จ ากดั 8,560.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0077/63 6/11/62

21 จา๎งบริการตรวจเช็คบ ารุงรักษาต๎ูแชํแข็ง จ านวน 3 ต๎ู 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ธเนศพัฒนา จ ากดั 19,260.00 บริษัท  ธเนศพัฒนา จ ากดั 19,260.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0078/63 6/11/62

22 เชําสัญญาณอนิเตอร์เน็ต (รายเดือน) 25,667.16 25,667.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 25,667.16 บริษัท  ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 25,667.16 ราคาเหมาะสม อซ.04-0079/63 6/11/62

23 จา๎งบริการ ซัก อบ รีดผ๎า 5,522.00 5,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากดั 5,522.00 บริษัท  แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากดั 5,522.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0080/63 6/11/62

24 จา๎งเหมาบริการตรวจเช็คบ ารุงรักษาซํอมแซมและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ (PABX) 224,700.00 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอโอเอน็ อนิโนเวชั่น จ ากดั 224,700.00 บริษัท เอโอเอน็ อนิโนเวชั่น จ ากดั 224,700.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0081/63 6/11/62

25 ซ้ือ Radiotraslucent foam Electronic for MRI( Radiotraslucent foam Electronic for MRI. ) 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีไฟว ์จ ากดั 19,260.00 บริษัท เคพีไฟว ์จ ากดั 19,260.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0082/63 6/11/62

26 ซ้ือ กระดาษสต๊ิกเกอร์ ส าหรับเคร่ืองปร้ินรํุน Dymo label Write450 turbo, ขนาด 57mmx32mm/1000 Per Roll/1 ม๎วน5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 5,885.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 5,885.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0083/63 6/11/62

27 จา๎งท าแผํนพับ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 24,000.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 24,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0084/63 6/11/62

28 เชํารถต๎ู 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 10,500.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 10,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0085/63 6/11/62

29 จา๎งสอบเทียบต๎ู Fume  Hood ชนิดไร๎ทํอ 27,713.00 27,713.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมกกะฟิล จ ากดั 27,713.00 บริษัท  เมกกะฟิล จ ากดั 27,713.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0086/63 6/11/62

30 ซ้ือลํูวิง่ไฟฟ้า (Teadmill) 374,500.00 374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิตเนส เอก็ซ์เซลเล๎นซ์ จ ากดั 374,500.00 บริษัท ฟิตเนส เอก็ซ์เซลเล๎นซ์ จ ากดั 374,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0087/63 6/11/62

31 ซ้ือระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์แบบปลอดภยั ระยะที่ 2 5,000,000.00 6,000,000.00 e-bidding บจก. บิซโพเทนเชียล 4,700,000.00 บจก. บิซโพเทนเชียล 4,700,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.4/2563 (001) 7/11/62

32 ซ้ือจกัรยานแบบมีพนักพิง (Recumbent Bike) 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิตเนส เอก็ซ์เซลเล๎นซ์ จ ากดั 192,600.00 บริษัท ฟิตเนส เอก็ซ์เซลเล๎นซ์ จ ากดั 192,600.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0088/63 7/11/62

33 เหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๏ป จ ากดั 23,000.00 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๏ป จ ากดั 23,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0089/63 7/11/62

34 จา๎งบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองล๎างฆาํเชื้อ Belimed (BLM992980085023) และ ยี่หอ๎ Belimed รํุน VS2 (10869) 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากดั 45,000.00 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากดั 45,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0090/63 7/11/62

35 เชําพื้นที่ส าหรับจดักจิกรรม 37,717.50 37,717.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากดั 37,717.50 บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากดั 37,717.50 ราคาเหมาะสม อซ.04-0091/63 7/11/62

36 ซ้ือผ๎าพันคอ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านลัคกี้ พรีเมี่ยม 10,400.00 ร๎านลัคกี้ พรีเมี่ยม 10,400.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0092/63 7/11/62

37 ซ้ือ pH-Indicator Strips Universal 0-14 pH 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 6,634.00 บริษัท  เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 6,634.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0093/63 7/11/62

38 ซ้ืออะไหลํส าหรับบ ารุงรักษาเคร่ืองสังเคราะหส์ารเภสัชรังสี 23,433.00 23,433.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์จนู ไซแอนทิฟิค จ ากดั 23,433.00 บริษัท ฟอร์จนู ไซแอนทิฟิค จ ากดั 23,433.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0094/63 7/11/62

39 ซ้ือ Desmethylmisonidazole,Referrene Standard 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 23,540.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 23,540.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0095/63 7/11/62

40 ซ้ือ COMBI-STOPPER (RED) 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 37,450.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 37,450.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0096/63 7/11/62

41 ซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองมือผําตัดผํานกล๎อง Full HD 9,500,000.00 9,500,000.00 e-bidding บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 9,500,000.00 บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 9,500,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.8/2563 (001) 8/11/62

42 ซ้ือ วสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 53,500.00 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 53,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0097/63 8/11/62

43 จา๎งท าชุดนิทรรศการ Backdrop 15,622.00 15,622.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนสามัญ โอเมกา๎ กราฟฟิก 15,622.00 หา๎งหุ๎นสํวนสามัญ โอเมกา๎ กราฟฟิก 15,622.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0099/63 9/11/62

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2562
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  ราคาทีต่กลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จา้ง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2562
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

44 จา๎งเหมาบริการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ าเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีแอนด์จ ีเคมีภณัฑ์แอนด์เทรดด้ิง จ ากดั 68,480.00 บริษัท  ดีแอนด์จ ีเคมีภณัฑ์แอนด์เทรดด้ิง จ ากดั 68,480.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0100/63 10/11/62

45 จา๎งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสีชนิดเรํงอนุภาคอเิลคตรอน ยี่หอ๎ Varian Clinac 

Trilogy เคร่ืองจ าลองการรักษา ยี่หอ๎ Varian Acuity และ เคร่ืองสอดใสํสารกมัมันตรังสีชนิด

อตัราปริมาณรังสีสูง ยี่หอ๎ Varian Varisource ix

8,957,100.00 8,957,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บิสซิเนสอะไลเม๎นท์ 8,850,000.00 บจก.บิสซิเนสอะไลเม๎นท์ 8,850,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.28/2563 (001) 11/11/62

46 จา๎งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสีแบบปรับความเข๎มรังสีเชิงปริมาตร ยี่หอ๎ Varian รํุน

 True Beam ระบบวางแผนการรักษาโดยใช๎คอมพิวเตอร์ (Treatment Planning System)

12,893,300.00 12,893,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บิสซิเนสอะไลเม๎นท์ 12,000,000.00 บจก.บิสซิเนสอะไลเม๎นท์ 12,000,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.29/2563 (001) 11/11/62

47 จา๎งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองจาํยกระแสไฟฟ้าแบบตํอเนื่อง แบบตํอเนื่อง (UPS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563185,110.00 185,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วอทฟอร์ด คอนโทรล(ประเทศไทย) จ ากดั 185,110.00 บริษัท  วอทฟอร์ด คอนโทรล(ประเทศไทย) จ ากดั 185,110.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0102/63 11/11/62

48 ซ้ือปากกาลูกล่ืน สีน้ าเงิน และซองพลาสติกใสํบัตร 2,223.03 2,223.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,223.03 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,223.03 ราคาเหมาะสม อซ.04-0103/63 11/11/62

49 จา๎งบริการตรวจเช็คบ ารุงรักษาเคร่ืองถํายรูปเจลทดลอง และสอบเทียบเคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธกุรรม ยี่หอ๎ Biometra10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แล็บ โฟกสั  จ ากดั 10,165.00 บริษัท  แล็บ โฟกสั  จ ากดั 10,165.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0104/63 11/11/62

50 จา๎งสอบเทียบเคร่ืองมือทางหอ๎งปฏบิัติการ จ านวน7 รายการ 99,033.85 99,033.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 99,033.85 บริษัท หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 99,033.85 ราคาเหมาะสม อซ.04-0105/63 11/11/62

51 จา๎งสอบเทียบเคร่ืองมือทางหอ๎งปฏบิัติการ จ านวน 2 รายการ 66,554.00 66,554.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมกกะฟิล จ ากดั 66,554.00 บริษัท  เมกกะฟิล จ ากดั 66,554.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0106/63 11/11/62

52 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 56,453.20 56,453.20 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 56,453.20 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 56,453.20 ราคาเหมาะสม อซ.04-0107/63 11/11/62

53 ซ้ือ Percutanous Endoscopic Gastrostomy Set : PEG  No.3.5  (DRG 5103; UC5103; SC5103) TMN]( [Percutanous Endoscopic Gastrostomy Set : PEG  No.3.5  (DRG 5103; UC5103; SC5103) TMN.] )32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั 32,100.00 บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั 32,100.00 ราคาเหมาะสม อซ02-0012/63 11/11/62

54 กอํสร๎างงานตํอเติมและตกแตํงโถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวทิยาจฬุาภรณ์ 15,741,462.00                    15,741,462.00           คัดเลือก บริษัท  บิ๊กซ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั 15,450,000.00 บริษัท  บิ๊กซ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั 15,450,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.134/2562 (001) 12/11/62

55 ซ้ือ Iopromide  (Ultravist 370) 100 mL และ Iopromide  (Ultravist 370) 50 mL 234,330.00 234,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 234,330.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 234,330.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0108/63 12/11/62

56 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 4,173.00 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 4,173.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0109/63 12/11/62

57 ซ้ือแฟ้มกระเป๋า (รพ.) ขนาด 45.5x31.5 ซม. กระดาษอาร์การ์ด 2 หน๎า 350 แกรม 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 67,410.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 67,410.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0111/63 13/11/62

58 ซ้ืออะไหลํ RD SET Patient Cable For Rad-97 ส าหรับเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจนในเลือด 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากดั 9,500.00 บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากดั 9,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0112/63 13/11/62

59 เชํารถต๎ูโดยสารพร๎อมพนักงานขับรถยนต์ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 10,800.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 10,800.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0113/63 13/11/62

60 ซ้ือแฟ้มกลําวรายงานปกหนัง ปั้มทอง โลโกร๎าชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ (ไทย/องักฤษ) 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์ส วชิั่น จ ากดั 32,100.00 บริษัท มาร์ส วชิั่น จ ากดั 32,100.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0114/63 13/11/62

61 ซ้ืออะไหลํ Foil keypad for override panel ส าหรับเตียงผําตัดรํุน MEERA 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 14,980.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 14,980.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0115/63 13/11/62

62 ซ้ือแบตเตอร่ี 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 2,140.00 บริษัท บอสส์เมดเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 2,140.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0116/63 13/11/62

63 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 61,525.00 61,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 61,525.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 61,525.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0117/63 13/11/62

64 จา๎งเหมาบริการผลิต Photo backdrop และงานปร๊ินตกแตํ 21,763.80 21,763.80 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิ้งพอยท์ 21,763.80 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิ้งพอยท์ 21,763.80 ราคาเหมาะสม อซ.04-0118/63 14/11/62

65 เชําถังแก๏สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ลินเด๎ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 51,360.00 บริษัท  ลินเด๎ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 51,360.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0124/63 14/11/62

66 เชําถังแก๏สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ลินเด๎ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 51,360.00 บริษัท  ลินเด๎ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 51,360.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0125/63 14/11/62

67 จา๎งเหมาบริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 390,336.00 390,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บิลด้ิง  ออโตเมทด์ จ ากดั 390,336.00 บริษัท  บิลด้ิง  ออโตเมทด์ จ ากดั 390,336.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0126/63 15/11/62

68 ซ้ืออะไหลํ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  อลัตร๎า โคลด์ คลีนิค 12,840.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  อลัตร๎า โคลด์ คลีนิค 12,840.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0127/63 15/11/62

69 จา๎งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคชั่น 12,305.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคชั่น 12,305.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0128/63 15/11/62

70 เชําเคร่ืองมือเฝ้าติดตามสัญญาณประสาทระหวาํงการผําตัด (NIM Edipse,Neuro Moniterng System) 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 50,000.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 50,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0129/63 15/11/62

71 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ านวน 4 รายการ 251,664.00 251,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฟนิกซ์ จ ากดั 251,664.00 บริษัท  โฟนิกซ์ จ ากดั 251,664.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0130/63 15/11/62

72 ซ้ืออะไหลํส าหรับเคร่ืองย๎อมแผํนสไลด์อมิมูโนฮิสโตเคมิสตรีอตัโนมัติ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,770.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,770.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0131/63 15/11/62

73 ซ้ือ เลนส์แกว๎ตาเทียม 79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโนเทค เซอร์จคิอล จ ากดั 79,800.00 บริษัท อนิโนเทค เซอร์จคิอล จ ากดั 79,800.00 ราคาเหมาะสม อซ02-0029/63 15/11/62

74 จา๎งผลิตแผํนพับแนะน าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 2,000 แผํน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 15,000.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 15,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0135/63 16/11/62

75 ซ้ือหนังสือ จ านวน 120 รายการ 492,066.50 492,066.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ บุ๏คเมน จ ากดั 492,066.50 บริษัท เดอะ บุ๏คเมน จ ากดั 492,066.50 ราคาเหมาะสม อซ.04-0136/63 16/11/62

76 จา๎งเหมาบริการขนย๎ายพระรูป พร๎อมติดต้ัง 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภมูิ คอมปานี 2992 จ ากดั 62,060.00 บริษัท ภมูิ คอมปานี 2992 จ ากดั 62,060.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0137/63 16/11/62

77 ซ้ือผ๎ามํานพร๎อมรางมําน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  พรีมํา คาซํา 9,000.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  พรีมํา คาซํา 9,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0138/63 16/11/62

78 ซ้ือแผํน DVDR พร๎อมสกรีน และ กลํองใสํ CD PP ขาว 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัมเบอร์ นายน์ โปร มีเดีย จ ากดั 22,470.00 บริษัท นัมเบอร์ นายน์ โปร มีเดีย จ ากดั 22,470.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0139/63 16/11/62

79 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 79,929.00 79,929.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 79,929.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 79,929.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0140/63 16/11/62

80 จา๎งบริการขนย๎ายของคณะพยาบาลศาสตร์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซ์ มูฟ จ ากดั 12,840.00 บริษัท แม็กซ์ มูฟ จ ากดั 12,840.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0141/63 16/11/62

81 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 44,726.00 44,726.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 44,726.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 44,726.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0142/63 16/11/62

82 จา๎งเหมาบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในโครงการ MEA Better Care ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 207,500.00 207,500.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง 207,500.00 การไฟฟ้านครหลวง 207,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0101/63 18/11/62

83 ซ้ืออปุกรณ์ประกอบการเอกซเรย์ Chest wall stand 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนฟาเทค โซลูชั่น จ ากดั 12,840.00 บริษัท โนฟาเทค โซลูชั่น จ ากดั 12,840.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0143/63 18/11/62
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แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  ราคาทีต่กลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จา้ง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2562
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

84 ซ้ือเส้ือยืดคอกลม 69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี บี เอส ที (ประเทศไทย) จ ากดั 69,015.00 บริษัท ซี บี เอส ที (ประเทศไทย) จ ากดั 69,015.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0145/63 18/11/62

85 จา๎งงานเดินระบบทํอน้ าดี PPR หอ๎งไต ชั้น 3 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเกษม เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 54,000.00 บริษัท  ไทยเกษม เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 54,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0147/63 18/11/62

86 จา๎งบริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาสตร์ จ านวน 7 รายการ 54,677.00 54,677.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จ ากดั 54,677.00 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จ ากดั 54,677.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0148/63 18/11/62

87 ซ้ือน้ าด่ืมถ๎วย ขนาดไมํน๎อยกวาํ 220 ซีซี 58,650.00 58,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  น้ าด่ืมเกษตร จ ากดั 58,650.00 บริษัท  น้ าด่ืมเกษตร จ ากดั 58,650.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0150/63 18/11/62

88 เชําพื้นที่ส าหรับจดักจิกรรม 31,971.60 31,971.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อนิเตอร์แอคทีฟ จ ากดั 31,971.60 บริษัท เด็กดี อนิเตอร์แอคทีฟ จ ากดั 31,971.60 ราคาเหมาะสม อซ.04-0151/63 18/11/62

89 เชําอปุกรณ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั อซ่ีี อนิเตอร์แอคทีฟ 8,000.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั อซ่ีี อนิเตอร์แอคทีฟ 8,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0152/63 18/11/62

90 ซ้ือฐานข๎อมูลทางการแพทย์ Clinical Key 1,188,000.00 1,188,000.00 e-bidding บริษัท นิว โนวเลจ อนิฟอร์มเมชั่น จ ากดั 1,188,000.00 บริษัท นิว โนวเลจ อนิฟอร์มเมชั่น จ ากดั 1,188,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.223/2562 (001) 19/11/62

91 จา๎งล๎างบํอพักน้ าประปา 212,930.00 212,930.00 เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง 212,930.00 การประปานครหลวง 212,930.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0132/63 19/11/62

92 งานพิมพ์การ์ดเชิญ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 17,120.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 17,120.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0154/63 19/11/62

93 งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสวาํงเวทีหอ๎งประชุม ชั้น 5 149,000.00 148,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติโปรเจคท์ เทคโนโลยี จ ากดั 148,944.00 บริษัท มัลติโปรเจคท์ เทคโนโลยี จ ากดั 148,944.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0155/63 19/11/62

94 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 162,618.60 162,618.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 162,618.60 บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 162,618.60 ราคาเหมาะสม อซ.04-0156/63 19/11/62

95 ซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติและเปอร์เซ็นออกซิเจนในเลือดแบบอตัโนมัติ 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 93,000.00 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 93,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0157/63 20/11/62

96 ซ้ืออะไหลํส าหรับเคร่ืองวดัความดันโลหติ 91,750.00 91,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวคิ จ ากดั 91,750.00 บริษัท  โซวคิ จ ากดั 91,750.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0158/63 20/11/62

97 ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 10 รายการ 38,813.07 38,813.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 38,813.07 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 38,813.07 ราคาเหมาะสม อซ.04-0159/63 20/11/62

98 ซ้ือสบูํเหลว (ล๎างมือ) 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วนิเนอร์ เปเปอร์ จ ากดั 23,540.00 บริษัท  วนิเนอร์ เปเปอร์ จ ากดั 23,540.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0160/63 20/11/62

99 ซ้ือโคมไฟสํองผําตัดเล็ก 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากดั 170,000.00 บริษัท จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากดั 170,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0161/63 20/11/62

100 จา๎งเหมาบริการบ ารุงรักษาพร๎อมเปล่ียนไส๎กรองต๎ูกดน้ าด่ืมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 104,576.15 104,576.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคาส กรุ๏ป จ ากดั 104,576.15 บริษัท แอคคาส กรุ๏ป จ ากดั 104,576.15 ราคาเหมาะสม อซ.04-0162/63 20/11/62

101 ซ้ือเคร่ืองเชื่อม 4,523.43 4,523.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจนบรรเจดิ จ ากดั 4,523.43 บริษัท  เจนบรรเจดิ จ ากดั 4,523.43 ราคาเหมาะสม อซ.04-0164/63 21/11/62

102 ซ้ือ Battery and Harness Kit ส าหรับเคร่ือง Infusion Pump ยี่หอ๎ Baxter 10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจง (EP) บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 10,058.00 (EP) บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 10,058.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0165/63 21/11/62

103 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านว 3 รายการ 30,923.00 30,923.00 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 30,923.00 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 30,923.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0166/63 21/11/62

104 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5 รายการ 23,267.15 23,267.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิไวร์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 23,267.15 บริษัท อนิไวร์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 23,267.15 ราคาเหมาะสม อซ.04-0167/63 21/11/62

105 ซ้ือปืนยิงซิลิโคน และซิลิโคน ขาวใส 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,150.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,150.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0168/63 21/11/62

106 ซ้ือ SAMSUNG MLT-D203U BLACK Toner 426,930.00 426,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอเรีย องิค์ จ ากดั 426,930.00 บริษัท  แอเรีย องิค์ จ ากดั 426,930.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0169/63 21/11/62

107 จา๎งลงประกาศรับสมัครงาน 18,008.10 18,008.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิงค์เน็ต จ ากดั 18,008.10 บริษัท ทิงค์เน็ต จ ากดั 18,008.10 ราคาเหมาะสม อซ.04-0171/63 21/11/62

108 จา๎งเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภยั ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563

 จ านวน 2 เดือน

3,300,000.00 3,300,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.รักษาความปลอดภยั เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วสิ จ ากดั 3,300,000.00 บจก.รักษาความปลอดภยั เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วสิ จ ากดั 3,300,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.33/2563 (001) 22/11/62

109 จา๎งเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 2 เดือน

3,363,636.00 3,363,636.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ราชาโยค 3,363,636.00 บจก.ราชาโยค 3,363,636.00 ราคาเหมาะสม สพด.34/2563 (001) 22/11/62

110 ซ้ืออะไหลํต๎ูเย็น 4 องศาเซลเซียส บานใสขนาด 340 ลิตร จ านวน 3 รายการ 27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ธเนศพัฒนา จ ากดั 27,285.00 บริษัท  ธเนศพัฒนา จ ากดั 27,285.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0149/63 22/11/62

111 ซ้ือ Limb Lead Set AAMI/IEC for TC30 ( 4เส๎น/ชุด) 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวคิ จ ากดั 33,500.00 บริษัท  โซวคิ จ ากดั 33,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0172/63 22/11/62

112 ซ้ือระบบ TLU 75 8 Analog trunk card พร๎อม License 100,580.00 100,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรคติเคิล เน็ตเวร์ิค จ ากดั 100,580.00 บริษัท แพรคติเคิล เน็ตเวร์ิค จ ากดั 100,580.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0173/63 22/11/62

113 จา๎งเหมาบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง (Fire Pump) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 133,750.00 133,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามเคร่ืองกลเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 133,750.00 บริษัท  สยามเคร่ืองกลเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 133,750.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0174/63 22/11/62

114 เชําพื้นที่หอ๎งประชุม 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัจฬุาภรณ์ 9,000.00 สถาบันวจิยัจฬุาภรณ์ 9,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0175/63 22/11/62

115 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3 รายการ 11,851.32 11,851.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิไวร์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 11,851.32 บริษัท อนิไวร์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 11,851.32 ราคาเหมาะสม อซ.04-0176/63 22/11/62

116 ซ้ือแอลกอฮอล์เจล (Ethanal) 198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล  จ ากดั (มหาชน) 198,000.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล  จ ากดั (มหาชน) 198,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0177/63 22/11/62

117 จา๎งเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 32,000.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 32,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0178/63 22/11/62

118 ซ้ือ Admit  Set 396,000.00 396,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ปิปผลิ จ ากดั 396,000.00 บริษัท  ปิปผลิ จ ากดั 396,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0179/63 22/11/62

119 จา๎งท าตรายาง จ านว 5 รายการ 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอส อมิพร้ินท์ 1,580.00 ร๎านเอส อมิพร้ินท์ 1,580.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0180/63 22/11/62

120 จา๎งเหมาตกแตํงภายในหอศิลป์พิมานทิพย์ 2 2,029,887.03 2,029,887.03 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั บริรักษ์ เดคอเรชั่น 2,029,887.03 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั บริรักษ์ เดคอเรชั่น 2,029,887.03 ราคาเหมาะสม อซ.04-0181/63 25/11/62

121 ซ้ือชุดอปุกรณ์ดูดจาํยสารละลายปริมาตรน๎อย Pipette 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 26,750.00 บริษัท  ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 26,750.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0182/63 25/11/62

122 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ านวน 4 รายการ 276,830.40 276,830.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฟนิกซ์ จ ากดั 276,830.40 บริษัท  โฟนิกซ์ จ ากดั 276,830.40 ราคาเหมาะสม อซ.04-0183/63 25/11/62

123 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 39,076.42 39,076.42 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 39,076.42 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 39,076.42 ราคาเหมาะสม อซ.04-0184/63 25/11/62

124 จา๎งเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 21,000.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 21,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0185/63 25/11/62

125 ซ้ือ Adult Cuff ส าหรับเคร่ืองวดัความดันโลหติ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จ ากดั 1,500.00 บริษัท  ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จ ากดั 1,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0186/63 25/11/62
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แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  ราคาทีต่กลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จา้ง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2562
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

126 ซ้ือถังขยะ ขนาด 240 ลิตร 18,099.05 18,099.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจนบรรเจดิ จ ากดั 18,099.05 บริษัท  เจนบรรเจดิ จ ากดั 18,099.05 ราคาเหมาะสม อซ.04-0187/63 25/11/62

127 จา๎งเหมารถต๎ู 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมรมชมววิ จ ากดั 11,984.00 บริษัท ชมรมชมววิ จ ากดั 11,984.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0188/63 25/11/62

128 ซ้ือแบตเตอร่ี 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชเซม มอเตอร์ จ ากดั 6,800.00 บริษัท เอชเซม มอเตอร์ จ ากดั 6,800.00 ราคาเหมาะสม อซ304-0024/63 25/11/62

129 ซ้ือเทปกาวผ๎า  ขนาด 3" 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 3,852.00 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 3,852.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0189/63 26/11/62

130 จดัจา๎งท าวดิีทัศน์แนะน าศูนย์การแพทย์ภทัรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็ดีวนั โฟร์ ยู จ ากดั 37,450.00 บริษัท เอม็ดีวนั โฟร์ ยู จ ากดั 37,450.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0190/63 26/11/62

131 จดัจา๎งติดสต๊ิกเกอร์ติกระจกหอ๎งปฏบิัติการ LRC 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั 43,870.00 บริษัท เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั 43,870.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0192/63 26/11/62

132 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ฝ้า 31,062.10 31,062.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สต๊ิกเกอร์ฝ้า จ ากดั 31,062.10 บริษัท สต๊ิกเกอร์ฝ้า จ ากดั 31,062.10 ราคาเหมาะสม อซ.04-0193/63 26/11/62

133 ซ้ือซองจดหมาย จ านวน 6 รายการ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 84,000.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 84,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0194/63 26/11/62

134 จา๎งบริการสอบเทียบเคร่ืองส ารวจทางรังสี 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหงํชาติ(องค์การมหาชน) 5,350.00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหงํชาติ(องค์การมหาชน) 5,350.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0195/63 26/11/62

135 จา๎งติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท าเนียบ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 315,000.00 บริษัท ท าเนียบ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 315,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0196/63 27/11/62

136 ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับชาร์จไฟ (Power Supply US Plag) ส าหรับ Infusion Pump ผลิตภณัฑ์ B Braun 3,707.55 3,707.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,707.55 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,707.55 ราคาเหมาะสม อซ.04-0197/63 27/11/62

137 ซ้ืออะไหลํเคร่ืองล๎างฆาํเชื้อ ยี่หอ๎ Belimed 16,515.00 16,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากดั 16,515.00 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากดั 16,515.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0198/63 27/11/62

138 จา๎งจดัอบรมหลักสูตร Courageous leadership 160,500.00 160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซีจ ีเลิร์นนิ่ง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 160,500.00 บริษัท เอสซีจ ีเลิร์นนิ่ง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 160,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0199/63 27/11/62

139 ซ้ือซองเอกสารสีขาวสัญลักษณ์วทิยาลัยวทิยาศาสตร์ฯ (A4)  ขนาด 9x12.75 นิ้ว จ านวน 2 รายการ 34,250.00 34,250.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 34,250.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 34,250.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0200/63 27/11/62

140 ซ้ือสารเภสัชรังสี 18F-FDG 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 13,500.00 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 13,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0203/63 27/11/62

141 ซ้ือโต๏ะคอมพิวเตอร์ 2,100.01 2,100.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,100.01 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,100.01 ราคาเหมาะสม อซ.04-0204/63 28/11/62

142 ซ้ือโต๏ะคอมพิวเตอร์ 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 4,560.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 4,560.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0204/63 28/11/62

143 ซ้ือเกา๎อี้ส านักงาน กรีนไลน์ 8,170.00 8,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 8,170.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 8,170.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0204/63 28/11/62

144 ซ้ืออะไหลํ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สเปซเมด จ ากดั 16,050.00 บริษัท  สเปซเมด จ ากดั 16,050.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0205/63 28/11/62

145 จา๎งท า ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 14 รายการ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 29,960.00 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 29,960.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0206/63 28/11/62

146 ซ้ือระบบจดัการงานหอ๎งสมุดอจัฉริยะ 24,300,000.00            25,671,666.00 e-bidding บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากดั 23,300,000.00 บจก. บิซโพทนเชียล 23,300,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.31/2563 (001) 29/11/62

147 ซ้ือเคร่ืองชํวยการท างานของหวัใจและปอด (ECMO) แบบเคล่ือนย๎ายระหวาํงโรงพยาบาล 5,500,000.00 5,500,000.00 e-bidding บจก. เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 5,390,000.00 บจก. เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 5,390,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.32/2563 (001) 29/11/62

148 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 7 รายการ 331,453.90 331,453.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 331,453.90 บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 331,453.90 ราคาเหมาะสม อซ.04-0209/63 29/11/62

149 ซ้ือถังน้ าด่ืม 18.9 ลิตร 187,200.00 187,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  น้ าด่ืมเกษตร จ ากดั 187,200.00 บริษัท  น้ าด่ืมเกษตร จ ากดั 187,200.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0210/63 29/11/62

150 ซ้ือ แผํน CD-R และ แผํนDVDR 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 87,740.00 บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 87,740.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0211/63 29/11/62

151 ซ้ือหมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-D203U BLACK Toner 182,970.00 182,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอเรีย องิค์ จ ากดั 182,970.00 บริษัท  แอเรีย องิค์ จ ากดั 182,970.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0212/63 29/11/62

152 ซ้ือวสัดุส านักงาน ลวดเย็บกระดาษ จ านวน 5 รายการ 61,792.50 61,792.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 61,792.50 บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 61,792.50 ราคาเหมาะสม อซ.04-0216/63 29/11/62

153 จา๎งพิมพ์ ซองเอกสาร ขนาด 9x12.75 นิ้ว จ านวน 4 รายการ 165,625.00 165,625.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 165,625.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 165,625.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0217/63 29/11/62

154 จา๎งพิมพ์ ซองจดหมาย จ านวน 3 รายการ 113,125.00 113,125.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 113,125.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 113,125.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0218/63 29/11/62

155 ซ้ืออาหารสุนัข 210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ ากดั 210,000.00 บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ ากดั 210,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0222/63 29/11/62

156 ซ้ือ Miniscreen 73,926.30 73,926.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 73,926.30 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 73,926.30 ราคาเหมาะสม อซ.04-0223/63 29/11/62

          115,745,373.37        112,569,455.37

รวมวงเงินทีจ่ัดซ้ือ/จ๎าง (งบประมาณ)           115,745,373.37

รวมวงเงินทีต่กลงซ้ือ/จ๎าง           112,569,455.37

ประหยัดงบประมาณ              3,175,918.00
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