
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

ท่ี (บำท)  (บำท) ผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้ำง

1 จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตยาและอาหารเสริม ณ ต าหนักพิมานมาศ 120,000,000.00       120,461,000.00 คัดเลือก บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จ ากัด 117,800,000.00 บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จ ากัด 117,800,000.00 ราคาเหมาสม สพด.133/2562 (001) 1 ก.ค. 62

2 จัดซ้ือระบบฐานข้อมูล hospital Information System พร้อมติดต้ัง 20,000,000.00 20,456,000.00 e-bidding บริษัท ไอริณ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 19,900,000.00 บริษัท ไอริณ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 19,900,000.00 ราคาเหมาสม สพด.144/2562 (001) 1 ก.ค. 62

3 จัดซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี จ านวน 1 เคร่ือง 7,000,000.00           7,000,000.00         e-bidding บริษัท เมดเทค เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ ากัด 6,970,000.00    บริษัท เมดเทค เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ ากัด 6,970,000.00 ราคาเหมาสม สพด.158/2562 (001) 1 ก.ค. 62

4 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่าตัดหัวใจ ส าหรับผ่าตัดล้ินหัวใจ (Value Set) จ านวน 1 ชุด 999,900.00 1,096,966.67 e-bidding บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จ ากัด 880,000.00 บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จ ากัด 880,000.00 ราคาเหมาสม สพด.161/2562(001) 1 ก.ค. 62

5 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่าตัดหัวใจ ส าหรับผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG Set) 999,700.00          1,075,233.33 e-bidding บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จ ากัด       880,000.00 บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย จ ากัด 880,000.00 ราคาเหมาสม สพด.162/2562(001) 1 ก.ค. 62

6 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่าตัด (จ านวน 5 รายการ)            1,234,029.50          1,234,029.50 e-bidding บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,229,500.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,229,500.00 ราคาเหมาสม สพด.164/2562(001) 1 ก.ค. 62

7 ค่าเช่าใช้บริการ FIBER OPTIC ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 6,000,000.00 6,119,500.00 e-bidding บริษัท ทูเอ็น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 5,930,000.00 บริษัท ทูเอ็น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 5,930,000.00 ราคาเหมาสม สพด.166/2562 (001) 1 ก.ค. 62

8 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 31,535.25 31,535.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัมม่ินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 31,535.25 บริษัท คัมม่ินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 31,535.25 ราคาเหมาสม อซ.04-1462/62 1 ก.ค. 62

9 จัดซ้ือม่านบังแสง (แบบม้วน) พร้อมติดต้ัง                20,000.00              19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมผ้าม่าน         19,000.00 ร้านอุดมผ้าม่าน 19,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1465/62 1 ก.ค. 62

10 จัดซ้ือออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 22,876.60 22,876.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 22,876.60 บริษัท  ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 22,876.60 ราคาเหมาสม อซ.04-1467/62 1 ก.ค. 62

11 จัดซ้ือเก้าอ้ีเอนกประสงค์ จ านวน 3 ตัว 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด          6,888.66 บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด 6,888.66 ราคาเหมาสม อซ.04-1469/62 1 ก.ค. 62

12 จัดซ้ือส่ือและอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 รายการ 12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคช่ัน 12,198.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคช่ัน 12,198.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1470/62 1 ก.ค. 62

13 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 5 รายการ 53,393.00 53,393.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 53,393.00 บริษัท โฟทีก้า จ ากัด 53,393.00 ราคาเหมาสม อซ304-0199/62 1 ก.ค. 62

14 จัดซ้ือวัสดุตรวจวัดคราบโปรตีนปนเป้ือนบนอุปกรณ์เคร่ืองมือและพ้ืนผิว จ านวน 4 รายการ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด 44,000.00 บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด 44,000.00 ราคาเหมาสม อซ304-0200/62 1 ก.ค. 62

15 จัดซ้ือชามสแตนเลส จ านวน 5 รายการ 14,350.00 14,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.ครุภัณฑ์ 14,350.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.ครุภัณฑ์ 14,350.00 ราคาเหมาสม อซ304-0201/62 1 ก.ค. 62

16 จ้างก่อสร้างต่อเติมพ้ืนท่ีหน่วยผู้ป่วยนอก (OPD) ช้ัน 2-3 งวดท่ี 1, งวดท่ี 2 41,925,000.00         31,545,088.33 คัดเลือก บริษัท สามบี แอนด์ ซี จ ากัด 12,000,000.00 บริษัท สามบี แอนด์ ซี จ ากัด 36,400,000.00 ราคาเหมาสม สพด.6/2562 (001)-1 2 ก.ค. 62

17 เคร่ืองอัดอากาศแบบ Screws Type พร้อมติดต้ัง จ านวน 5 เคร่ือง 550,000.00 549,980.00 คัดเลือก บริษัท เอนเนอร์จี เรสโซลูช่ัน จ ากัด 153,000.00 บริษัท เอนเนอร์จี เรสโซลูช่ัน จ ากัด 153,000.00 ราคาเหมาสม สพด.80/2562 (001) 3 ก.ค. 62

18 ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์น้ าด่ืมและบ ารุงรักษาเปล่ียนไส้กรองฯ 91,290.00 91,290.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เออาร์พี เฮาส์แวร์ 91,290.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เออาร์พี เฮาส์แวร์ 91,290.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1482/62 3 ก.ค. 62

19 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 13 รายการ 275,800.00 275,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 275,800.00 บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 275,800.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1486/62 3 ก.ค. 62

20 จ้างเหมาติดต้ังจุด Lan คณะพยาบาลศาสตร์ 500,000.00 489,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอนตัม คอมพิวต้ิง จ ากัด 489,525.00 บริษัท ควอนตัม คอมพิวต้ิง จ ากัด 489,525.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1488/62 3 ก.ค. 62

21 จัดซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 44,298.00 44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 44,298.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 44,298.00 ราคาเหมาสม อซ304-0203/62 3 ก.ค. 62

22 จัดซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 31,440.00 31,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 31,440.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 31,440.00 ราคาเหมาสม อซ304-0204/62 3 ก.ค. 62

23 จัดซ้ือชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านผล 4K จ านวน 4 ชุด 1,892,000.00 1,892,000.00 e-bidding บริษัท ทีทีพีเอสพี เอเชีย จ ากัด บริษัท ทีทีพีเอสพี เอเชีย จ ากัด 1,850,000.00 ราคาเหมาสม สพด.167/2562 (001) 5 ก.ค. 62

24 จ้างด าเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 1,500,000.00 1,485,818.90 คัดเลือก บริษัท โซนิกส์ ยูธ 1999 1,485,818.89 บริษัท โซนิกส์ ยูธ 1999 1,485,818.89 ราคาเหมาสม อซ.04-1548/62 8 ก.ค. 62

25 จัดซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง จ านวน 1 ชุด 1,400,000.00 1,488,426.66 e-bidding บริษัท วินวินเฮลธ์แคร์คอนซัลแทนท์ จ ากัด 1,390,000.00 บริษัท วินวินเฮลธ์แคร์คอนซัลแทนท์ จ ากัด 1,390,000.00 ราคาเหมาสม สพด.146/2562(001) 9 ก.ค. 62

26 จัดซ้ือชุดหม้อบุฟเฟต์ 58,422.00 58,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พลัส โฮเทล ซัพพลาย จ ากัด 58,422.00 บริษัท เค พลัส โฮเทล ซัพพลาย จ ากัด 58,422.00 ราคาเหมาสม อซ304-0239/62 9 ก.ค. 62

27 จัดซ้ือระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ านวน 1 ระบบ

11,500,000.00 11,500,000.00 e-bidding บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 10,800,000.00 บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 10,800,000.00 ราคาเหมาสม สพด.160/2562 (001) 10 ก.ค. 62

28 จ้างเหมาบริการซักอบรีด-ผ้าแบบครบวงจร 11,056,591.34 13,560,000.00 e-bidding บริษัท  แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากัด 971,303.35 บริษัท  แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากัด 971,303.35 ราคาเหมาสม สพด.89/2562 (001)-4 10 ก.ค. 62

29 จัดซ้ือโต๊ะตรวจโรค พร้อมเก้าอ้ีสนาม จ านวน 8 ชุด 28,000.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด 27,200.00 บริษัท  อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด 27,200.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1359/62 10 ก.ค. 62

30 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองล้างฆ่าเช้ือ ย่ีห้อ Belimed จ านวน 3 รายการ 5,580.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 5,580.00 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 5,580.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1437/62 10 ก.ค. 62

31 จ้างจัดแสดงนิทรรศการด้วยเทคโนโลยี AR ส าหรับแคมเปญสุขภาพฉลองครบรอบ 10 ปี 444,050.00 444,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิลูช่ัน คอนเน็ก (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิลูช่ัน คอนเน็ก (ประเทศไทย) จ ากัด 444,050.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1449/62 10 ก.ค. 62

32 จัดซ้ือ Rochester Pean ตรง 14 cm. จ านวน 30 ช้ิน 22,200.00 22,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีโซลิค จ ากัด 22,200.00 บริษัท รีโซลิค จ ากัด 22,200.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1464/62 10 ก.ค. 62

33 จัดจ้างท าอินทรธนูส าหรับราชพิธีให้กับผู้บริหาร จ านวน 2 รายการ              216,768.09             216,768.09 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูนาร์ แฟคตอรี 216,768.09 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูนาร์ แฟคตอรี 216,768.09 ราคาเหมาสม อซ.04-1466/62 10 ก.ค. 62

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 6,136.00                6,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 4,790.79 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 4,790.79 ราคาเหมาสม อซ.04-1468/62 10 ก.ค. 62

35 จัดซ้ือส่ือและอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 รายการ                13,200.00              13,200.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.เจ.ไฟว์.โฆษณา         13,200.00 เอ็ม.เจ.ไฟว์.โฆษณา 13,200.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1471/62 10 ก.ค. 62

36 จ้างเหมาบ ารุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับแอพพลิเคช่ันฯ              500,000.00             497,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ากัด       497,000.00 บริษัท แอดวานซ์ โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ากัด 497,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1472/62 10 ก.ค. 62

37 จัดซ้ือส่ือและอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ                17,120.00              17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูทูวัน บรูเดอร์ จ ากัด         17,120.00 บริษัท ทูทูวัน บรูเดอร์ จ ากัด 17,120.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1473/62 10 ก.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

ท่ี (บำท)  (บำท) ผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

38 จัดเช่ารถตู้ จ านวน 2 คัน                17,000.00                3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากัด 7,200.00         บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากัด 7,200.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1474/62 10 ก.ค. 62

39 จัดเช่าพ้ืนท่ีห้องประชุม                12,000.00              12,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์         12,000.00 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 12,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1475/62 10 ก.ค. 62

40 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ              103,800.00             103,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 103,800.00 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 103,800.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1476/62 10 ก.ค. 62

41 จัดจ้างขนลังเอกสาร                 1,250.00                1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด          1,250.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 1,250.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1478/62 10 ก.ค. 62

42 จัดซ้ือ Label Rfid จ านวน 20,000 ดวง              200,000.00             199,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทค ซิสเต็ม จ ากัด       199,000.00 บริษัท นิวเทค ซิสเต็ม จ ากัด 199,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1480/62 10 ก.ค. 62

43 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 รายการ                62,060.00              62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 62,060.00 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 62,060.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1481/62 10 ก.ค. 62

44 จัดซ้ือเคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ านวน 175 ตัว 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากัด 93,625.00 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากัด 93,625.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1483/62 10 ก.ค. 62

45 จัดจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ                26,000.00 25,412.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 25,412.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 25,412.50 ราคาเหมาสม อซ.04-1485/62 10 ก.ค. 62

46 จัดจ้างพิมพ์รายงานประจ าปี 2561 จ านวน 1 รายการ              260,000.00             231,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์ 231,120.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์ 231,120.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1487/62 10 ก.ค. 62

47 จัดซ้ือส่ือและอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ                 3,210.00                3,210.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 3,210.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 3,210.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1490/62 10 ก.ค. 62

48 จัดซ้ือตรายาง จ านวน 1 อัน                    110.00                  110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อิมพร้ินท์ 110.00 ร้านเอส อิมพร้ินท์ 110.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1491/62 10 ก.ค. 62

49 จัดซ้ือชุด Dictation พร้อมไมค์ จ านวน 1 รายการ              191,000.00             190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีเอสพี เอเชีย จ ากัด 190,000.00 บริษัท ทีพีเอสพี เอเชีย จ ากัด 190,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1493/62 10 ก.ค. 62

50 จัดซ้ือตรายาง จ านวน 2 อัน                 1,200.00                1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อิมพร้ินท์ 1,000.00 ร้านเอส อิมพร้ินท์ 1,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1495/62 10 ก.ค. 62

51 จัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 2 รายการ                52,308.02              52,308.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท  คลาริตัส จ ากัด 52,308.02 บริษัท  คลาริตัส จ ากัด 52,308.02 ราคาเหมาสม อซ.04-1496/62 10 ก.ค. 62

52 จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร                29,900.00 29,899.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 29,899.99 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 29,899.99 ราคาเหมาสม อซ.04-1505/62 10 ก.ค. 62

53 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 384,000.00 384,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 384,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 384,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1507/62 10 ก.ค. 62

54 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 16,820.40 16,820.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 16,820.40 บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 16,820.40 ราคาเหมาสม อซ.04-1508/62 10 ก.ค. 62

55 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ                22,788.00              22,788.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 22,788.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 22,788.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1509/62 10 ก.ค. 62

56 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 498,620.00 498,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จ ากัด 498,620.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จ ากัด 498,620.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1512/62 10 ก.ค. 62

57 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ              235,400.00             235,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จ ากัด 235,400.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จ ากัด 235,400.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1515/62 10 ก.ค. 62

58 จัดซ้ือ Flash Drive ขนาด 16 GB จ านวน 500 อัน                69,550.00              69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแกรนด์ พรีเม่ียม มาเก็ตต้ิง จ ากัด         69,550.00 บริษัทแกรนด์ พรีเม่ียม มาเก็ตต้ิง จ ากัด 69,550.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1519/62 10 ก.ค. 62

59 จ้างจัดดอกไม้เน่ืองในวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ จ านวน 1 งาน                35,000.00              35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญรส แช่มอุบล         35,000.00 นางกัญญรส แช่มอุบล 35,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1529/62 10 ก.ค. 62

60 จัดซ้ือยา Vetz Petz Antinol Cap 30*2 Blister จ านวน 35 กล่อง 33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 33,600.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 33,600.00 ราคาเหมาสม อซ304-0205/62 10 ก.ค. 62

61 จัดซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 14,938.00 14,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 14,938.00 บริษัท  ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 14,938.00 ราคาเหมาสม อซ304-0206/62 10 ก.ค. 62

62 จัดซ้ือยา จ านวน 7 รายการ 105,860.00 105,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 105,860.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 105,860.00 ราคาเหมาสม อซ304-0207/62 10 ก.ค. 62

63 จัดซ้ือยา Endotracheal tubes with cuff จ านวน 5 รายการ 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จ ากัด 21,600.00 บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จ ากัด 21,600.00 ราคาเหมาสม อซ304-0208/62 10 ก.ค. 62

64 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวและภาชนะ จ านวน 3 รายการ 20,567.54 20,567.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พลัส โฮเทล ซัพพลาย จ ากัด 20,567.54 บริษัท เค พลัส โฮเทล ซัพพลาย จ ากัด 20,567.54 ราคาเหมาสม อซ304-0230/62 10 ก.ค. 62

65 จัดซ้ือเข็มเจาะเก็บช้ินเน้ือ              600,000.00             600,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวส์ จ ากัด       578,000.00 บริษัท ตะวันแม็คไวส์ จ ากัด 578,000.00 ราคาเหมาสม สพด.174/2562 (001) 11 ก.ค. 62

66 จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า จ านวน 14 เคร่ือง 1,120,000.00 1,120,000.00 e-bidding บริษัท  ไบโอโนว่า จ ากัด     1,050,000.00 บริษัท  ไบโอโนว่า จ ากัด 1,050,000.00 ราคาเหมาสม สพด.175/2562 (001) 11 ก.ค. 62

67 จัดซ้ือกล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1 ชุด 1,100,000.00 950,000.00 e-bidding บริษัท  ฮอลลิวู้ดอินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด 718,500.00 บริษัท  ฮอลลิวู้ดอินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด 718,500.00 ราคาเหมาสม สพด.176/2562 (001) 11 ก.ค. 62

68 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 108,712.00 บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 108,712.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1492/62 11 ก.ค. 62

69 จัดซ้ือเคร่ืองตัดช้ินเน้ือ จ านวน 1 เคร่ือง 900,000.00             700,000.00 e-bidding บริษัท  ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 598,000.00 บริษัท  ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 598,000.00 ราคาเหมาสม สพด.177/2562 (001) 12 ก.ค. 62

70 แผ่นเคมีใช้ทดสอบ Bowie Dick 9,600.00                9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด          9,600.00 บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด 9,600.00 ราคาเหมาสม อซ304-0202/62 12 ก.ค. 62

71 ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 5,000,000.00 4,637,709.29 e-bidding บริษัท  ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด 4,000,000.00 บริษัท  ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด 4,000,000.00 ราคาเหมาสม สพด.96/2562 (001) 15 ก.ค. 62

72 จัดซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองให้สารละลายทางหลอดเลือดด า (Infusion Pump) 4,909.86 4,909.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 4,909.86 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 4,909.86 ราคาเหมาสม อซ.04-1494/62 15 ก.ค. 62

73 จัดซ้ือกล่องบริจาค จ านวน 3 กล่อง 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 8,988.00 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 8,988.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1497/62 15 ก.ค. 62

74 จัดจ้างท าป้ายภายนอก จ านวน 1 รายการ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ต บ๊อกซ์ จ ากัด 44,940.00 บริษัท อาร์ต บ๊อกซ์ จ ากัด 44,940.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1501/62 15 ก.ค. 62

75 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 3,390.00 3,038.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทเรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตร้ี จ ากัด 3,038.80 บริษัทเรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตร้ี จ ากัด 3,038.80 ราคาเหมาสม อซ.04-1513/62 15 ก.ค. 62

76 จัดจ้างท าพัสดุส าหรับแคมเปญสุขภาพฉลองครบรอบ 10 ปี 26,000.00 25,947.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 25,947.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 25,947.50 ราคาเหมาสม อซ.04-1516/62 15 ก.ค. 62
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

ท่ี (บำท)  (บำท) ผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

77 จัดจ้างท าพัสดุส าหรับแคมเปญสุขภาพฉลองครบรอบ 10 ปี 7,500.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 7,490.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 7,490.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1517/62 15 ก.ค. 62

78 จัดจ้างท าคู่มือการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชาพาณิชย์ โดย นาย ปรีชา แซ่ว่อง 24,000.00 ร้านปรีชาพาณิชย์ โดย นาย ปรีชา แซ่ว่อง 24,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1518/62 15 ก.ค. 62

79 จัดจ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ขนาด A4 จ านวน 1 รายการ 3,000.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 2,889.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 2,889.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1522/62 15 ก.ค. 62

80 จัดซ้ือไส้กรองของเคร่ืองดูดควัน(ใช้กับเคร่ืองเลเซอร์) จ านวน 2 ช้ิน 20,116.00 20,116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จ ากัด (มหาชน) 20,116.00 บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จ ากัด (มหาชน) 20,116.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1526/62 15 ก.ค. 62

81 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองล้างฆ่าเช้ือ ย่ีห้อ Belimed จ านวน 2 รายการ 70,227.00 70,227.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 70,227.00 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 70,227.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1527/62 15 ก.ค. 62

82 จัดซ้ือชุดวอร์มนักกีฬา พร้อมพิมพ์โลโก้อกซ้ายและพิมพ์หลัง 58,100.00 58,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 58,100.00 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 58,100.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1528/62 15 ก.ค. 62

83 จัดซ้ือหลอดไฟส าหรับเคร่ืองส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกและมดลูก จ านวน 3 หลอด 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 10,200.00 บริษัท  โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 10,200.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1531/62 15 ก.ค. 62

84 จัดจ้างป้ายภายใน จ านวน 5 รายการ 26,000.00 25,252.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 25,252.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 25,252.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1532/62 15 ก.ค. 62

85 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 382,888.00 382,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 382,888.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 382,888.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1533/62 15 ก.ค. 62

86 จัดซ้ือสาย ECG ชนิด 5 ลีด 16,700.00 16,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ากัด 16,700.00 บริษัท  โซวิค จ ากัด 16,700.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1534/62 15 ก.ค. 62

87 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 165,850.00 165,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จ ากัด 165,850.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จ ากัด 165,850.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1537/62 15 ก.ค. 62

88 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี F-18 จ านวน 5 รายการ 445,500.00 445,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 445,500.00 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 445,500.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1538/62 15 ก.ค. 62

89 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 6,719.60 6,719.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 6,719.60 บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 6,719.60 ราคาเหมาสม อซ.04-1539/62 15 ก.ค. 62

90 จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับบรรจุยาและเวชภัณฑ์ 178,690.00 178,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด 178,690.00 บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด 178,690.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1567/62 15 ก.ค. 62

91 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 58,126.68 58,126.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 58,126.68 บริษัท  เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 58,126.68 ราคาเหมาสม อซ304-0209/62 15 ก.ค. 62

92 จัดซ้ือ Biocan M Derm จ านวน 10 แพ็ค 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จ ากัด 4,200.00 บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จ ากัด 4,200.00 ราคาเหมาสม อซ304-0210/62 15 ก.ค. 62

93 จัดซ้ือหลอดเก็บเลือด 0.5 ml จ านวน 4 ถุง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จ ากัด 8,000.00 บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จ ากัด 8,000.00 ราคาเหมาสม อซ304-0211/62 15 ก.ค. 62

94 จัดซ้ือ Bayticol EC จ านวน 5 กล่อง 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 5,750.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 5,750.00 ราคาเหมาสม อซ304-0212/62 15 ก.ค. 62

95 จัดซ้ือยา จ านวน 7 รายการ 38,180.00 38,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 38,180.00 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 38,180.00 ราคาเหมาสม อซ304-0213/62 15 ก.ค. 62

96 จัดซ้ือยา จ านวน 6 รายการ 51,893.00 51,893.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ อิควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 51,893.00 บริษัท เบสท์ อิควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 51,893.00 ราคาเหมาสม อซ304-0215/62 15 ก.ค. 62

97 จัดซ้ือยา จ านวน 6 รายการ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 11,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 11,200.00 ราคาเหมาสม อซ304-0216/62 15 ก.ค. 62

98 จัดซ้ือยา จ านวน 13 รายการ 70,150.00 70,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จ ากัด 70,150.00 บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จ ากัด 70,150.00 ราคาเหมาสม อซ304-0217/62 15 ก.ค. 62

99 จัดซ้ือ SWI 10 ml จ านวน 10 กล่อง 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช)  จ ากัด 10,272.00 บริษัท  เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช)  จ ากัด 10,272.00 ราคาเหมาสม อซ304-0218/62 15 ก.ค. 62

100 จัดซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 12,750.12 12,750.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 12,750.12 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 12,750.12 ราคาเหมาสม อซ304-0219/62 15 ก.ค. 62

101 จัดซ้ือวัสดุเย็บแผล (nylon) จ านวน 2 รายการ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 32,100.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 32,100.00 ราคาเหมาสม อซ304-0220/62 15 ก.ค. 62

102 จัดซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 11,684.40 11,684.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 11,684.40 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 11,684.40 ราคาเหมาสม อซ304-0221/62 15 ก.ค. 62

103 จัดซ้ือปลอกคอกันเลีย จ านวน 7 รายการ 58,159.85 58,159.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 58,159.85 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 58,159.85 ราคาเหมาสม อซ304-0222/62 15 ก.ค. 62

104 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 26,276.50 26,276.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ อิควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 26,276.50 บริษัท เบสท์ อิควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 26,276.50 ราคาเหมาสม อซ304-0223/62 15 ก.ค. 62

105 จัดซ้ือยา จ านวน 9 รายการ 41,510.00 41,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 41,510.00 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 41,510.00 ราคาเหมาสม อซ304-0224/62 15 ก.ค. 62

106 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 21,530.00 21,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 21,530.00 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 21,530.00 ราคาเหมาสม อซ304-0225/62 15 ก.ค. 62

107 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 35,050.00 35,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส จ ากัด 35,050.00 บริษัท  ไทยก๊อส จ ากัด 35,050.00 ราคาเหมาสม อซ304-0226/62 15 ก.ค. 62

108 จัดซ้ือ Catalyst NSAID 6 (12 slides/box) จ านวน 12 รายการ 263,750.00 263,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จ ากัด 263,750.00 บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จ ากัด 263,750.00 ราคาเหมาสม อซ304-0227/62 15 ก.ค. 62

109 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 115,385.00 115,385.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 115,385.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 115,385.00 ราคาเหมาสม อซ304-0228/62 15 ก.ค. 62

110 จัดซ้ือกระปุกเก็บปัสสาวะฝาเหลือง (Urine Container Yellow Cap (100' s)) 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 1,100.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 1,100.00 ราคาเหมาสม อซ304-0229/62 15 ก.ค. 62

111 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือส าหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ จ านวน 2 รายการ 1,050,000.00           951,928.00            e-bidding บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 856,735.20 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 856,735.20 ราคาเหมาสม สพด.145/2562(001) 18 ก.ค. 62

112 จัดซ้ือเคร่ืองตรวจคล่ืนหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงชนิด 3  มิติ            5,500,000.00          5,500,000.00 e-bidding บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด 5,200,000.00 บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด 5,200,000.00 ราคาเหมาสม สพด.163/2562(001) 18 ก.ค. 62

113 จัดซ้ือเคร่ืองบ าบัดทดแทนการท างานของไตอย่างต่อเน่ือง 1,700,000.00 1,700,000.00 e-bidding บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,200,000.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,200,000.00 ราคาเหมาสม สพด.178/2562(001) 18 ก.ค. 62
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รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

114 จัดซ้ือเคร่ืองเขย่าผสมสารละลาย 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 7,000.00 บริษัท  แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 7,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1484/62 18 ก.ค. 62

115 จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง พัสดุส่ิงของ เดือน ส.ค.-ก.ย. 62 30,000.00              30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 30,000.00 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 30,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1577/62 18 ก.ค. 62

116 จัดซ้ือแผ่นรองนอนเคล่ือนย้ายผู้ป่วย(ชุดกระดานรองหลัง) 168,000.00 146,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พูลภัณฑ์พัฒนา จ ากัด 146,300.00 บริษัท  พูลภัณฑ์พัฒนา จ ากัด 146,300.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1394/62 19 ก.ค. 62

117 จัดซ้ือโทรทัศน์ ขนาด 32 น้ิว 9,290.00 8,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 8,540.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 8,540.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1510/62 19 ก.ค. 62

118 จัดซ้ือเก้าอ้ีไตเทียมระบบไฟฟ้า 115,000.00 112,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โกลบิซ เวนเจอร์ จ ากัด 112,500.00 บริษัท  โกลบิซ เวนเจอร์ จ ากัด 112,500.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1521/62 19 ก.ค. 62

119 จัดซ้ือส่ิงของจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยศิลป์วิทยุ 16,120.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยศิลป์วิทยุ 16,120.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1542/62 19 ก.ค. 62

120 จ้างเหมาเช่ารถบัส รับ - ส่ง บุคลากรราชวิททยาลัยจุฬาภรณ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 15,000.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 15,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1545/62 19 ก.ค. 62

121 จัดจ้างท าป้ายอาคารบริหาร 1 และ 2 CAT เพ่ิมเติม 82,000.00 81,694.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 81,694.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 81,694.50 ราคาเหมาสม อซ.04-1546/62 19 ก.ค. 62

122 จัดจ้างท าป้ายผนังกราฟฟิกและประตูลิฟต์ จ านวน 2 รายการ 38,000.00 37,610.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 37,610.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 37,610.50 ราคาเหมาสม อซ.04-1547/62 19 ก.ค. 62

123 จัดซ้ืออุปกรณ์ชุดเคล่ือนย้ายในภาวะภัยพิบัติ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี แอร์ ไทย จ ากัด 48,000.00 บริษัท ซี แอร์ ไทย จ ากัด 48,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1557/62 19 ก.ค. 62

124 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน พร้อมคนขับ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 7,500.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 7,500.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1562/62 19 ก.ค. 62

125 จัดซ้ือตู้เย็น 2 ประตู ช่องแช่แข็งอยู่ข้างบน ขนาด 12.2 คิว จ านวน 1 เคร่ือง 17,000.00 14,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 14,390.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 14,390.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1566/62 19 ก.ค. 62

126 จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว โครงการองค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม จ านวน 1 งาน 285,422.50 285,422.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท 10 ซามูไร จ ากัด 285,422.50 บริษัท 10 ซามูไร จ ากัด 285,422.50 ราคาเหมาสม อซ.04-1580/62 19 ก.ค. 62

127 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ญส-3290 12,697.56 12,697.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (สาขาท่ี 00001) 12,697.56 บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (สาขาท่ี 00001) 12,697.56 ราคาเหมาสม อซ.04-1586/62 19 ก.ค. 62

128 จัดซ้ือข้าวขาวหอมมะลิ จ านวน 50 กิโลกรัม จ านวน 1 ชุด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 2,999.21 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 2,999.21 ราคาเหมาสม อซ.04-1587/62 19 ก.ค. 62

129 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ถว-424 18,321.40 18,321.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (สาขาท่ี 00001) 18,321.40 บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (สาขาท่ี 00001) 18,321.40 ราคาเหมาสม อซ.04-1588/62 19 ก.ค. 62

130 จัดซ้ือถ้วยรางวัลส าหรับโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน ว่ิง การกุศล ฯ 278,200.00 278,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รางวัลไทย จ ากัด 278,200.00 บริษัท รางวัลไทย จ ากัด 278,200.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1589/62 19 ก.ค. 62

131 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 45,080.00 45,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 45,080.00 บริษัท  เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 45,080.00 ราคาเหมาสม อซ304-0241/62 19 ก.ค. 62

132 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 276,060.00 276,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 276,060.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 276,060.00 ราคาเหมาสม อซ304-0242/62 19 ก.ค. 62

133 จัดยา Vetmedin 1.25 mg Tab (for dog) จ านวน 2 รายการ 51,600.00 51,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 51,600.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 51,600.00 ราคาเหมาสม อซ304-0244/62 19 ก.ค. 62

134 จัดซ้ือน้ ายาท าความสะอาดมือ AVAGARD 9200 500 ml จ านวน 6 ชุด 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูช่ัน จ ากัด 8,025.00 บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูช่ัน จ ากัด 8,025.00 ราคาเหมาสม อซ304-0248/62 19 ก.ค. 62

135 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 24,610.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 24,610.00 ราคาเหมาสม อซ304-0249/62 19 ก.ค. 62

136 จัดซ้ือหุ่นจ าลองเด็ก (Manikin Trainer) จ านวน 1 ชุด 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 120,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 120,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1390/62 22 ก.ค. 62

137 หุ่นฝึกจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานเด็กพร้อมจอแสดงการฝึกบนตัวหุ่น 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 130,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 130,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1398/62 22 ก.ค. 62

138 เคร่ืองตรวจคล่ืนเสียงสูงชนิดมือถือ 500,000.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 499,000.00 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 499,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1399/62 22 ก.ค. 62

139 จ้างเหมาบริการเช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและพัสดุ 449,400.00 449,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 449,400.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 449,400.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1498/62 22 ก.ค. 62

140 จัดซ้ือเคร่ืองวัดแสงยูวี UV-370 SD จ านวน 1 เคร่ือง 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด 14,500.00 บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด 14,500.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1499/62 22 ก.ค. 62

141 จัดซ้ือกล่องส าหรับใส่ชุดเคร่ืองหมาย จ านวน 50 กล่อง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูนาร์ แฟคตอรี 4,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูนาร์ แฟคตอรี 4,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1500/62 22 ก.ค. 62

142 จัดซ้ือตู้เก็บเวชภัณฑ์ จ านวน 4 ชุด 60,000.00 33,936.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจนบรรเจิด จ ากัด 33,936.12 บริษัท  เจนบรรเจิด จ ากัด 33,936.12 ราคาเหมาสม อซ.04-1520/62 22 ก.ค. 62

143 จ้างซ่อมโซฟาในห้องผู้ป่วย จ านวน 4 ตัว 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เคทีพี ดีไซน์ 17,976.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เคทีพี ดีไซน์ 17,976.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1525/62 22 ก.ค. 62

144 จัดซ้ืออะไหล่ AKKUMODUL SP PIN BATTERY ส าหรับเคร่ือง Syringe Pump 87,392.25 87,392.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 87,392.25 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 87,392.25 ราคาเหมาสม อซ.04-1530/62 22 ก.ค. 62

145 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 62,595.00 62,595.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 62,595.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 62,595.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1535/62 22 ก.ค. 62

146 จัดซ้ือชุดดูดระบายอากาศส าหรับเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ (Autoclave) จ านวน 15 ช้ิน 163,710.00 163,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 163,710.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 163,710.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1540/62 22 ก.ค. 62

147 จัดซ้ือหมึกเติมตรายาง จ านวน 5 ขวด 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 569.99 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 569.99 ราคาเหมาสม อซ.04-1541/62 22 ก.ค. 62

148 จ้างเหมาบริการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบภาพยนต์โฆษณา (TVC) 3 รายการ 499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย โปรไฟล์ จ ากัด 499,690.00 บริษัท ไอเดีย โปรไฟล์ จ ากัด 499,690.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1543/62 22 ก.ค. 62

149 จัดซ้ือตรายางด้ามไม้ จ านวน 12 อัน 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อิมพร้ินท์ 3,480.00 ร้านเอส อิมพร้ินท์ 3,480.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1544/62 22 ก.ค. 62

150 จัดจ้างผลิตแผ่นพับและส่ือประชาสัมพันธ์คลินิกต่าง ๆ 75,435.00 75,435.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 75,435.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 75,435.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1550/62 22 ก.ค. 62

151 จัดจ้างผลิตแผ่นพับเพ่ิมเติมโครงการ wake up สตรีไทย ฯ จ านวน 1 รายการ 8,000.00 7,992.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 7,992.90 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 7,992.90 ราคาเหมาสม อซ.04-1551/62 22 ก.ค. 62
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รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

152 จ้างเหมาบริการผลิตส่ือวิดีทัศน์ภาคภาษาไทย จ านวน 1 รายการ 108,070.00 108,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟต์.ไฟล์.ไฟน์ จ ากัด 108,070.00 บริษัท ไฟต์.ไฟล์.ไฟน์ จ ากัด 108,070.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1552/62 22 ก.ค. 62

153 จัดซ้ือเส้นยางบริหารร่างกาย B จ านวน 200 เส้น 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เส้นยางบริหารร่างกายB 48,000.00 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 48,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1553/62 22 ก.ค. 62

154 จัดซ้ือโต๊ะทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี 4 ตัว จ านวน 1 ชุด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด 12,840.00 บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด 12,840.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1554/62 22 ก.ค. 62

155 จัดซ้ือบัตรห้อยคอ 2 หน้า จ านวน 300 ช้ิน 13,000.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูทูวัน บรูเดอร์ จ ากัด 12,198.00 บริษัท ทูทูวัน บรูเดอร์ จ ากัด 12,198.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1555/62 22 ก.ค. 62

156 จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์เหล็ก จ านวน 12 ช่อง จ านวน 1 ตู้ 20,000.00 10,640.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 10,640.01 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 10,640.01 ราคาเหมาสม อซ.04-1556/62 22 ก.ค. 62

157 จ้างเหมาท าป้ายช่ือแพทย์ส าหรับสอด จ านวน 28 ช้ิน 9,000.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง อีทีซี ไอเดีย กรุ๊ป 8,667.00 อีทีซี ไอเดีย กรุ๊ป 8,667.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1558/62 22 ก.ค. 62

158 จ้างเหมาบริการผลิต VDO presentation ภาพรวมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 288,900.00 288,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากัด 288,900.00 บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากัด 288,900.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1559/62 22 ก.ค. 62

159 จ้างเหมาบริการ ท า info graphic การให้ความรู้เร่ืองเคมีบ าบัด 100,000.00 99,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากัด 99,999.00 บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากัด 99,999.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1560/62 22 ก.ค. 62

160 จัดซ้ือเคร่ืองคิดเลข จ านวน 1 เคร่ือง 8,897.20 8,897.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 8,897.20 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 8,897.20 ราคาเหมาสม อซ.04-1561/62 22 ก.ค. 62

161 จัดท าใบปลิวประชาสัมพันธ์การประเมินสมรรถภาพร่างกายฯ จ านวน 1 รายการ 5,200.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 5,136.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 5,136.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1563/62 22 ก.ค. 62

162 จัดจ้างท าป้ายอะคริลิคใส่โปสเตอร์ในลิฟท์เบอร์ 7 จ านวน 1 รายการ 7,300.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูทูวัน บรูเดอร์ จ ากัด 7,276.00 บริษัท ทูทูวัน บรูเดอร์ จ ากัด 7,276.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1564/62 22 ก.ค. 62

163 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 9,430.00 8,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 8,540.00 บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 8,540.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1565/62 22 ก.ค. 62

164 จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าด่ืม (น้ าร้อน-น้ าเย็น) จ านวน 4 เคร่ือง 50,000.00 47,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 47,200.00 บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 47,200.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1568/62 22 ก.ค. 62

165 จัดซ้ือผ้าหมึกเคร่ืองคิดเลข จ านวน 15 ม้วน 3,750.00 3,562.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 3,562.46 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 3,562.46 ราคาเหมาสม อซ.04-1569/62 22 ก.ค. 62

166 จัดซ้ือผิวหนังส ารองหุ่นแขนฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดด า (ชนิดบาง) 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จ ากัด 8,800.00 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จ ากัด 8,800.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1570/62 22 ก.ค. 62

167 จัดซ้ือสายรัดข้อมือส าหรับวัดกิจกรรมการเคล่ือนไหว จ านวน 100 อัน 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐวุฒิ  ตาคม 99,510.00 นาย ณัฐวุฒิ  ตาคม 99,510.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1574/62 22 ก.ค. 62

168 จัดซ้ือชุดทดสอบสารปนเป้ือนอาหาร 5,679.56 5,679.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 5,679.56 บริษัท  ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 5,679.56 ราคาเหมาสม อซ.04-1576/62 22 ก.ค. 62

169 จัดซ้ือเส้ือส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ านวน 390 ตัว 42,051.00 42,051.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติก้า การ์เม้นท์ จ ากัด 42,051.00 บริษัท โชติก้า การ์เม้นท์ จ ากัด 42,051.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1584/62 22 ก.ค. 62

170 จัดซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 40,800.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 40,800.00 ราคาเหมาสม อซ304-0231/62 22 ก.ค. 62

171 จัดซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 3,350.00 บริษัท  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 3,350.00 ราคาเหมาสม อซ304-0232/62 22 ก.ค. 62

172 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 1,000 Dose 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 18,000.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 18,000.00 ราคาเหมาสม อซ304-0233/62 22 ก.ค. 62

173 จัดซ้ือวัสดุเย็บแผล Chromic C1501 no.0 (1-0) ไม่ติดเข็ม ยาว 150 cm 38,050.00 38,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 38,050.00 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 38,050.00 ราคาเหมาสม อซ304-0234/62 22 ก.ค. 62

174 ชุดจานลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ จ านวน 200 ชุด 363,800.00 363,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 363,800.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 363,800.00 ราคาเหมาสม อซ304-0236/62 22 ก.ค. 62

175 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จ ากัด 16,200.00 บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จ ากัด 16,200.00 ราคาเหมาสม อซ304-0237/62 22 ก.ค. 62

176 จัดซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 17,869.00 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 17,869.00 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 17,869.00 ราคาเหมาสม อซ304-0238/62 22 ก.ค. 62

177 จัดซ้ือตู้เซฟ จ านวน 1 ช้ิน 18,823.00 18,823.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จ ากัด 18,823.00 บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จ ากัด 18,823.00 ราคาเหมาสม อซ304-0240/62 22 ก.ค. 62

178 จัดซ้ือCanine Feline Recovery 195 g จ านวน 504 กระป๋อง 52,920.00 52,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 52,920.00 บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 52,920.00 ราคาเหมาสม อซ304-0243/62 22 ก.ค. 62

179 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 57,200.00 57,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 57,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 57,200.00 ราคาเหมาสม อซ304-0246/62 22 ก.ค. 62

180 จัดซ้ือDisposable Probe จ านวน 5 กล่อง 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 22,500.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 22,500.00 ราคาเหมาสม อซ304-0247/62 22 ก.ค. 62

181 จัดซ้ือเคร่ืองวัดคุณภาพอากาศ 6 in 1 จ านวน 1 เคร่ือง 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด 33,500.00 บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด 33,500.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1502/62 24 ก.ค. 62

182 จัดซ้ือเคร่ืองวัดฝุ่นในอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 208,000.00 208,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด 208,000.00 บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด 208,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1503/62 24 ก.ค. 62

183 จัดซ่ือเคร่ืองวัดความเร็วลม จ านวน 1 เคร่ือง 6,325.00 6,324.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด 6,324.99 บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด 6,324.99 ราคาเหมาสม อซ.04-1504/62 24 ก.ค. 62

184 จัดซ้ือเคร่ืองวัดระดับเสียง จ านวน 1 เคร่ือง 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด 8,400.00 บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด 8,400.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1506/62 24 ก.ค. 62

185 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 3 ชุด 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูมิ โมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 134,820.00 บริษัท ภูมิ โมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 134,820.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1523/62 24 ก.ค. 62

186 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพ้ืนท่ีส านักงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 400,000.00 340,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิชยา จ ากัด 340,000.00 บริษัท นิชยา จ ากัด 340,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1549/62 24 ก.ค. 62

187 จัดซ้ือฟิล์มกรองแสงพร้อมติดต้ัง 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 15,515.00 บริษัท  สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 15,515.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1575/62 24 ก.ค. 62

188 จัดจ้างท าใบปลิวประชาสัมพันธ์ ขนาด A5 จ านวน 1 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 8,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 8,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1583/62 24 ก.ค. 62

189 จัดซ้ือถังบรรจุออกซิเจนขนาด 6 คิว จ านวน 3 ถัง 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เมดิคอลเซ็นเตอร์ 19,500.00 ร้าน เมดิคอลเซ็นเตอร์ 19,500.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1590/62 24 ก.ค. 62

190 จัดซ้ือรถเข็นถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว จ านวน 3 คัน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เมดิคอลเซ็นเตอร์ 12,000.00 ร้าน เมดิคอลเซ็นเตอร์ 12,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1590/62 24 ก.ค. 62
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

ท่ี (บำท)  (บำท) ผู้เสนอรำคำ  รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  รำคำท่ีตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

191 จัดซ้ือหัวเกจ์ออกซิเจน จ านวน 3 ชุด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เมดิคอลเซ็นเตอร์ 8,940.00 ร้าน เมดิคอลเซ็นเตอร์ 8,940.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1590/62 24 ก.ค. 62

192 จัดซ้ือผ้าพันแขนส าหรับวัดความดันโลหิต จ านวน 2 ช้ิน 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,280.00 บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,280.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1593/62 24 ก.ค. 62

193 จัดซ้ือ Lutetium-177 Chloride,Non-Carrier-Added,GMP per mCi 352,000.00 352,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 352,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 352,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1597/62 24 ก.ค. 62

194 จัดซ้ือ กรอบป้าย T-Stand A4 จ านวน 1 รายการ 2,800.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 2,380.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 2,380.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1598/62 24 ก.ค. 62

195 จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 10 ชุด 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูมิ โมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 249,310.00 บริษัท ภูมิ โมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 249,310.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1599/62 24 ก.ค. 62

196 จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับบรรจุยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด 7,490.00 บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด 7,490.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1602/62 24 ก.ค. 62

197 เช่าพ้ืนท่ีห้องประชุม จ านวน 1 งาน 327,175.00 310,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 310,000.00 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 310,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1604/62 24 ก.ค. 62

198 เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 งาน 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากัด 7,200.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากัด 7,200.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1606/62 24 ก.ค. 62

199 จัดซ้ือ Card Flash Drive 16 GB จ านวน 1 รายการ 272,850.00 272,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ พรีเม่ียม มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 272,850.00 บริษัท แกรนด์ พรีเม่ียม มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 272,850.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1607/62 24 ก.ค. 62

200 จัดจ้างซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จ านวน 1 งาน 120,375.00 120,375.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อุปกรณ์ และ เคมีวิจัย 120,375.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อุปกรณ์ และ เคมีวิจัย 120,375.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1608/62 24 ก.ค. 62

201 จัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 4 รายการ 22,150.00 22,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พีทูเอสเมคเกอร์ จ ากัด 22,150.00 บริษัท  พีทูเอสเมคเกอร์ จ ากัด 22,150.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1609/62 24 ก.ค. 62

202 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 42,479.00 42,479.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 42,479.00 บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 42,479.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1610/62 24 ก.ค. 62

203 จัดซ้ือ Combi-Stopper (RED) จ านวน 1,000 ช้ิน 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,490.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,490.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1612/62 24 ก.ค. 62

204 จัดจ้างซ่อมแซมระบบสถาปัตยกรรมของห้องท างานส านักความร่วมมือฯ 150,000.00 143,414.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิชยา จ ากัด 134,589.95 บริษัท นิชยา จ ากัด 134,589.95 ราคาเหมาสม อซ.04-1614/62 24 ก.ค. 62

205 จัดซ้ือป้ายช่ือพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ จ านวน 2 รายการ 20,000.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท การ์ดครีเอช่ัน จ ากัด 11,556.00 บริษัท การ์ดครีเอช่ัน จ ากัด 11,556.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1615/62 24 ก.ค. 62

206 จัดซ้ือยาอิมมูเพค บี จ านวน 2 รายการ 145,948.00 145,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เวททราซูติคอล จ ากัด 145,948.00 บริษัท แอดวานซ์ เวททราซูติคอล จ ากัด 145,948.00 ราคาเหมาสม อซ304-0245/62 24 ก.ค. 62

207 จัดซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 14,750.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท เวท จ ากัด 14,750.00 บริษัท สมาร์ท เวท จ ากัด 14,750.00 ราคาเหมาสม อซ304-0250/62 24 ก.ค. 62

208 จัดซ้ือยา จ านวน 7 รายการ 48,100.00 48,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จ ากัด 48,100.00 บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จ ากัด 48,100.00 ราคาเหมาสม อซ304-0251/62 24 ก.ค. 62

209 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุบ ารุงดูแลรักษาสระว่ายน้ าสุนัข จ านวน 9 รายการ 22,582.08 22,582.08 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทอีสท์ พูลส์บิวเตอร์ 22,582.08 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทอีสท์ พูลส์บิวเตอร์ 22,582.08 ราคาเหมาสม อซ304-0254/62 24 ก.ค. 62

210 จัดจ้างสร้างพระพุทธสิรินาคภัชยคุรุจุฬาภรณ์ รูปแบบพระกร่ิง 71,528,430.00 71,528,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 68,638,017.37 บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 68,638,017.37 ราคาเหมาสม อซ.04-1571/62 25 ก.ค. 62

211 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานช่างระบบประกอบอาคาร จ านวน 11 รายการ 12,199.00 8,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 8,416.00 บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 8,416.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1596/62 25 ก.ค. 62

212 จัดซ้ือเคร่ือง PET/MRI จ านวน 1 เคร่ือง 180,000,000.00 180,000,000.00 คัดเลือก บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 170,000,000.00 บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 170,000,000.00 ราคาเหมาสม สพด.181/2562(001) 26 ก.ค. 62

213 จัดซ้ือโต๊ะพิงหินอ่อน จ านวน 40 ชุด 160,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง สหมิตร รุ่งโรจน์ ซัพพลาย 150,000.00 สหมิตร รุ่งโรจน์ ซัพพลาย 150,000.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1616/62 26 ก.ค. 62

214 จัดซ้ือกระดาษช าระ (ม้วนใหญ่) จ านวน 500 กล่อง 425,325.00 425,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากัด 315,650.00 บริษัท  วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากัด 315,650.00 ราคาเหมาสม อซ.04-1634/62 30 ก.ค. 62

215 จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก (Ventilator) จ านวน 2 เคร่ือง 3,800,000.00 3,800,000.00 e-bidding บริษัท  โซวิค จ ากัด บริษัท  โซวิค จ ากัด 370,000.00 ราคาเหมาสม สพด.187/2562(001) 31 ก.ค. 62

316,079,035.95          285,281,045.63

รวมวงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (งบประมาณ) 316,079,035.95

รวมวงเงินท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 285,281,045.63

ประหยัดงบประมาณ 30,797,990.32
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