
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

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

1 จัดจ้างเหมาบ ารุงรักษาต้นไม้และภมูิทศัน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 3,600,000.00 3,000,000.00 e-bidding บริษัท พ.ีเอส.ที.โฮมเซอร์วิส จ ากดั  2,083,870.96 บริษัท พ.ีเอส.ที.โฮมเซอร์วิส จ ากดั  2,083,870.96 ราคาต  าสุด สพด.53/2563 (001) 8/1/63

2 จดัซ้ือโปแกรมส าหรับงานกราฟฟิค /ตัดต่อวีดีโอ (Adobe Creative Cloud for 

Team) ระยะเวลา 1 ปี

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 93,090.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 93,090.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0345/63 2/1/63

3 เช่าพื้นที 50,146.99 50,146.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 50,146.99 บริษัท  ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 50,146.99 ราคาเหมาะสม อซ1010-0010/63 2/1/63

4 จดัซ้ือ Panitumumab sterile sol 100 mg/5 ml 1,319,952.00 1,319,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 1,319,952.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 1,319,952.00 ราคาเหมาะสม สพด.54/2563 (001) 3/1/63

5 จดัซ้ือยา Palbociclib 125 mg 3,449,680.00 3,449,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั  2,587,260.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั  2,587,260.00 ราคาเหมาะสม สพด.55/2563 (001) 3/1/63

6 จดัจา้งงานปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตย(์ห้องทรงาน โถงชั้น 1 และ 2 ภายใน)พื้นที  

CAT

464,000.00 464,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเกษม เอน็จเินียริ ง จ ากดั 464,000.00 บริษัท  ไทยเกษม เอน็จเินียริ ง จ ากดั 464,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0220/63 3/1/63

7 จดัซ้ือป้ายพาสวู๊ด 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวิร์คกิง้พอยท์ 8,132.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวิร์คกิง้พอยท์ 8,132.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0353/63 3/1/63

8 จดัซ้ือสารทึบรังสี 4 รายการ 4,123,944.00 4,123,944.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  4,122,710.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  4,122,710.00 ราคาต  าสุด สพด.60/2563(001) 10/1/63

9 จดัจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 2 เดือน 3,300,000.00 3,300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยั เอเซีย คลีนนิ ง เซอร์วิส จ ากดั 3,300,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั เอเซีย คลีนนิ ง เซอร์วิส จ ากดั 3,300,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0001/63 10/1/63

10 จดัจา้งปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 6 ศูนยก์ารแพทยม์ะเร็งวิทยาจฬุาภรณ์ 30,000,000.00 27,744,464.72 e-bidding บริษัท เบสท์ ไดเรคชั น ซิสเต็ม จ ากดั 27,300,000.00 บริษัท เบสท์ ไดเรคชั น ซิสเต็ม จ ากดั 27,300,000.00 ราคาต  าสุด สพด.57/2563 (001) 13/1/63

11 จดัซ้ือระบบสนับสนุนในการวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ์ 8,774,000.00 8,774,000.00 e-bidding บริษัท นิว โนวเลจ อนิฟอร์เมชั น จ ากดั  8,760,000.00 บริษัท นิว โนวเลจ อนิฟอร์เมชั น จ ากดั  8,760,000.00 ราคาต  าสุด สพด.59/2563(001) 13/1/63

12 จดัซ้ือ Elastic Bandage 3^( ผ้ายดืพันข้อเคล็ด  3^ (Elastic) ) 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,745.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,745.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0010/63 13/1/63

13 จดัซ้ือน้ ายากา๊ซในเลือด (Blood Gas)  2,147,680.00  2,147,680.00 e-bidding บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน)  2,147,680.00 บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน)  2,147,680.00 ราคาต  าสุด สพด.58/2563 (001) 14/1/63

14 ค่าเช่า Soflware License Creative Cloud for teams All Apps All Multiple 

Platforms (รายป)ี( ค่าเช่า Soflware License Creative Cloud for teams All 

Apps All Multiple Platforms (รายป)ี. )

55,854.00 55,854.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 55,854.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 55,854.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0003/63 14/1/63

15 จดัจา้งการ์ด ขนาด 4.75 x 6.75 นิว้ พิมพ์ 4 สี พร้อมซอง.( การ์ด ขนาด 4.75 x 

6.75 นิว้ พิมพ์ 4 สี พร้อมซอง )

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์ 21,828.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์ 21,828.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0026/63 14/1/63

16 จดัจา้งท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจฬุาภรณ์ 428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จ ากดั 428,000.00 บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จ ากดั 428,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0075/63 15/1/63

17 จดัซ้ือ 24 DNA 1K/12K/ Hi sens LabChip 24,289.00 24,289.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เพอร์กนิ เอลเมอร์ จ ากดั 24,289.00 บริษัท  เพอร์กนิ เอลเมอร์ จ ากดั 24,289.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0042/63 15/1/63

18 จดัซ้ือ HT DNA HS reagent kit 31,244.00 31,244.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เพอร์กนิ เอลเมอร์ จ ากดั 31,244.00 บริษัท  เพอร์กนิ เอลเมอร์ จ ากดั 31,244.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0042/63 15/1/63

19 จดัซ้ือ Ampure PB (5 mL) 66,340.00 66,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 66,340.00 บริษัท บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 66,340.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0043/63 15/1/63

20 จดัซ้ือชุดมอเตอร์ไฟฟา้ส าหรับเลื อยกระดูกใบหน้าและขากรรไกรพร้อมเครื องควบคุม Micromotor Set 1,783,000.00 1,550,000.00 e-bidding บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั  1,550,000.00 บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั  1,550,000.00 ราคาต  าสุด สพด.61/2563(001) 16/1/63

21 จดัซ้ือ Express qPCR MIX UNI (200x50 UL RXN) 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนีพลัส จ ากดั 32,100.00 บริษัท ยนีพลัส จ ากดั 32,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0059/63 17/1/63

22 จดัซ้ือ DNA LoBind tube 1.5 ml 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากดั 6,420.00 บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากดั 6,420.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0062/63 17/1/63

23 จดัซ้ือ FAST PCR tube strips with cap 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากดั 83,460.00 บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากดั 83,460.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0062/63 17/1/63

24 จดัซ้ือ Qubit dsDNA BR assay kit, 500 assays 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนีพลัส จ ากดั 17,655.00 บริษัท ยนีพลัส จ ากดั 17,655.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0063/63 17/1/63

25 จดัซ้ือ Qubit assay tubes (500 tubes) 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนีพลัส จ ากดั 23,112.00 บริษัท ยนีพลัส จ ากดั 23,112.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0063/63 17/1/63

26 จดัซ้ือ หุ่นจ าลองเด็กทารก 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 13,200.00 บริษัท โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 13,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0066/63 17/1/63

27 จดัซ้ือ LQ310++ Ribbon for Epson (Original) 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฟนิกซ์ จ ากดั 1,605.00 บริษัท  โฟนิกซ์ จ ากดั 1,605.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0078/63 17/1/63

28 จดัซ้ือ อาหารสุนัข 499,800.00 499,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ ากดั 499,800.00 บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ ากดั 499,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0082/63 17/1/63

29 จดัซ้ือชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนแบบ cassette( Bioline 

Methamphetamine Card (1,000 ng/ml) 40 test )

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากดั 20,000.00 บริษัท ซี เมดิค จ ากดั 20,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0086/63 17/1/63

30 จดัซ้ือ Prarintel Plus 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูนเวท เน็ตเวิร์ค จ ากดั 3,500.00 บริษัท ยโูนเวท เน็ตเวิร์ค จ ากดั 3,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0089/63 17/1/63

31 จดัซ้ือFerrous fumarate tab+B1,B2,B12.C.Calcium) 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 2,900.00 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 2,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0092/63 17/1/63

32 จา้งเหมารถตู้พร้อมคนขับ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0005/63 19/1/63

33 จดัซ้ือหุ่นจ าลองเด็กทารก 82,800.00 82,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 82,800.00 บริษัท โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 82,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0100/63 20/1/63

34 จดัซ้ือ ชุดแกว้เกบ็อณุหภมูิ พร้อมกล่องและถุงพกพา 157,000.00 157,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 10 ซามูไร จ ากดั 157,000.00 บริษัท 10 ซามูไร จ ากดั 157,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0102/63 20/1/63

35 จดัซ้ือ ชุดช้อนส้อม ตะเกยีบ หลอด พร้อมถุงพกพา 89,950.00 89,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 10 ซามูไร จ ากดั 89,950.00 บริษัท 10 ซามูไร จ ากดั 89,950.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0102/63 20/1/63

36 จดัซ้ือ เส้ือยดืโปโล สีกรมท่า ริมปกสีส้ม ปกพื้นสีกรมท่า 21,667.50 21,667.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากดั 21,667.50 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากดั 21,667.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0113/63 20/1/63

37 จดัจา้งปากกา 1,359,328.00 1,359,328.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 1,359,328.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 1,359,328.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0103/63 21/1/63

38 จดัซ้ือเครื องเป่าผม ขนาด 1600 W 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 900.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0114/63 21/1/63

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน มกราคม 2563
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 มกราคม 2563
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

39 จดัซ้ือเครื องดูดฝุ่น 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,600.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0114/63 21/1/63

40 จดัซ้ือกระติกน้ าร้อน ขนาด 4.5 ลิตร 2,279.00 2,279.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,279.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,279.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0114/63 21/1/63

41 จดัซ้ือโต๊ะท างาน 120*60*75 ซม. 106,700.40 106,700.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 106,700.40 บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 106,700.40 ราคาเหมาะสม อซ1111-0125/63 21/1/63

42 จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงานพนักพิงกลาง 88,981.20 88,981.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 88,981.20 บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 88,981.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-0125/63 21/1/63

43 จดัซ้ือผ้าตัดชุดเจา้หน้าที  สีกรมท่า ขนาด3.5 เมตร พร้อมกระเป๋า สีกรมท่า ปักโลโก้

โรงพยาบาลจฬุาภรณ์( ผ้าตัดชุดเจา้หน้าที  สีกรมท่า ขนาด3.5 เมตร พร้อมกระเป๋า สี

กรมท่า ปักโลโกโ้รงพยาบาลจฬุาภรณ์. )

215,337.50 215,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  มาดอนน่าแฟบริค จ ากดั 215,337.50 บริษัท  มาดอนน่าแฟบริค จ ากดั 215,337.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0127/63 22/1/63

44 จดัซ้ือผ้าตัดชุดเจา้หน้าที  สีกรมท่า ขนาด3.5 เมตร พร้อมกระเป๋า สีกรมท่า ปักโลโก้

ราชวิทยาลัยภรณ์( ผ้าตัดชุดเจา้หน้าที  สีกรมท่า ขนาด3.5 เมตร พร้อมกระเป๋า สี

กรมท่า ปักโลโกร้าชวิทยาลัยภรณ์. )

86,135.00 86,135.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  มาดอนน่าแฟบริค จ ากดั 86,135.00 บริษัท  มาดอนน่าแฟบริค จ ากดั 86,135.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0127/63 22/1/63

45 จดัซ้ือ V-52 Reagent Kit 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ พี อนิเตอร์เทรด จ ากดั 50,000.00 บริษัท เอน็ พี อนิเตอร์เทรด จ ากดั 50,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0129/63 22/1/63

46 จดัซ้ือตู้เยน็ 42,300.00 42,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 42,300.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 42,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0136/63 22/1/63

47 จดัซ้ือชุดสคับ สีน้ าเงิน( ชุดสคับ สีน้ าเงิน. ) 21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย พาราไดซ์ อาร์ทีแซนส์ จ ากดั 21,828.00 บริษัท ไทย พาราไดซ์ อาร์ทีแซนส์ จ ากดั 21,828.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0145/63 23/1/63

48 จดัซ้ือ Wireless keyboard and Mouse (Thai)( Wireless keyboard and 

Mouse (Thai). )

1,230.50 1,230.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 1,230.50 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 1,230.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0149/63 23/1/63

49 จดัจา้งท าเหรียญรางวัล 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินสตาร์ ถ้วยรางวัลและของช าร่วย จ ากดั 20,000.00 บริษัท วินสตาร์ ถ้วยรางวัลและของช าร่วย จ ากดั 20,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0158/63 23/1/63

50 จดัซ้ือพวงมาลัยดอกไม้สด 146,000.00 146,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกญัญรส แช่มอบุล 146,000.00 นางกญัญรส แช่มอบุล 146,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0159/63 23/1/63

51 หนังสือจ านวน 15 รายการ 16,555.00 16,555.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16,555.00 ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16,555.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0163/63 25/1/63

52 จดัจา้งท าป้ายไวนิล ซ้อมอพยพหนีไฟ ขนาด 2X1 เมตร พันขอบเจาะตาไก(่ ป้ายไว

นิล ซ้อมอพยพหนีไฟ ขนาด 2X1เมตร  พันขอบเจาะตาไก ่. )

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซิ ง จ ากดั 2,140.00 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซิ ง จ ากดั 2,140.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0164/63 25/1/63

53 จัดจ้างด าเนินงานออกแบบ บริหารจัดการและพัฒนาเนื้อหาในการประชาสัมพันธบ์นสื อ Facebook ของราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 3,000,000.00 3,050,000.00 คัดเลือก บ.มิสซายล์ คอมมิวนิเคชั นจ ากดั  2,980,000.00 บ.มิสซายล์ คอมมิวนิเคชั นจ ากดั  2,980,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.63/2563(001) 26/1/63

54 จดัจา้งออกแบบปรับปรุงพื้นที หอผู้ป่วยใน ชั้น 7A,7B,8A และ 8B ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ 1,000,000.00 2,000,000.00 คัดเลือก บริษัท บ้านอาร์คิเต็คส์ จ ากดั  949,000.00 บริษัท บ้านอาร์คิเต็คส์ จ ากดั  949,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.62/2563(001) 27/1/63

55 จดัซ้ือวัสดุเพื อใช้ในการซ่อมแซมอปุกรณ์และเครื องใช้ทางการแพทย ์ (ไม่มีค่าแรง) 54,900.00 54,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที อ ีคิว จ ากดั 54,900.00 บริษัท  ที อ ีคิว จ ากดั 54,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0172/63 27/1/63

56 จดัซ้ือค่าวัสดุเพื อใช้ในการซ่อมแซมอปุกรณ์และเครื องใช้ทางการแพทย ์(ไม่มีค่าแรง) 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมกกะฟิล จ ากดั 55,640.00 บริษัท  เมกกะฟิล จ ากดั 55,640.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0173/63 27/1/63

57 จดัจา้งบริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาระบบกา๊ซทางการแพทย์ 444,330.60 444,330.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เฮลท์ แคร์ เทคโนโลยี  จ ากดั 444,330.60 บริษัท  เฮลท์ แคร์ เทคโนโลยี  จ ากดั 444,330.60 ราคาเหมาะสม อซ.04-0024/63 28/1/63

58 จดัซ้ือ Scanner( เครื องสแกนเนอร์ ) 56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) 56,175.00 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) 56,175.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0179/63 28/1/63

59 จดัซ้ือเครื องอา่นบัตรประชาชน 8,196.20 8,196.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากดั 8,196.20 บริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ จ ากดั 8,196.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-0180/63 28/1/63

60 จดัซ้ือแผ่น dvd-r พร้อมสกรีน( แผ่น dvd-r พร้อมสกรีน. ) 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัมเบอร์ นายน์ โปร มีเดีย จ ากดั 29,960.00 บริษัท นัมเบอร์ นายน์ โปร มีเดีย จ ากดั 29,960.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0181/63 28/1/63

61 จดัซ้ือกล่อง CD PP ขาว( กล่อง CD PP ขาว. ) 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัมเบอร์ นายน์ โปร มีเดีย จ ากดั 12,840.00 บริษัท นัมเบอร์ นายน์ โปร มีเดีย จ ากดั 12,840.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0181/63 28/1/63

62 จดัจา้งท าปากกา ติดพระเกีย้วทอง 18k จ านวน 6 รายการ 92,876.00 92,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 92,876.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 92,876.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0186/63 29/1/63

63 จดัซ้ือเครื องตีเบอร์ จ านวน 4 หลัก 2,945.00 2,945.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,945.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,945.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0188/63 29/1/63

64 จดัซ้ือป้ายชื ออะคิลิค 3X12 นิว้( ป้ายชื ออะคิลิค 3X12 นิว้. ) 2,517.71 2,517.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,517.71 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,517.71 ราคาเหมาะสม อซ1111-0188/63 29/1/63

65 จดัซ้ือหลอดบรรจตุรวจวัดค่าการแข็งตัวของเลือด CARTRIDGE ACT HR (402-03) 

Medtronic.( หลอดบรรจตุรวจวัดค่าการแข็งตัวของเลือด CARTRIDGE ACT HR 

(402-03) Medtronic )

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 72,000.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 72,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0189/63 29/1/63

66 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 56,087.30 56,087.30 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 56,087.30 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 56,087.30 ราคาเหมาะสม อซ1111-0190/63 29/1/63

67 จดัซ้ือเครื องช่วยฟัง 138,000.00 138,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอยีร์โทน(ประเทศไทย) จ ากดั 138,000.00 บริษัท เอยีร์โทน(ประเทศไทย) จ ากดั 138,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0191/63 29/1/63

68 จดัซ้ือรถพยาบาลสมรรถนะสูง 22,000,000.00 22,000,000.00 e-bidding บจก. ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั น  21,890,000.00 บจก. ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั น  21,890,000.00 ราคาต  าสุด สพด.65/2563 (001) 30/1/63

69 จดัจา้งเหมารถตู้พร้อมคนขับ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 14,400.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 14,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0013/63 30/1/63

70 จดัจา้งเข็มติดเนคไทพระนาม 749,802.50 749,802.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 749,802.50 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 749,802.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0106/63 30/1/63

71 จดัซ้ือค่าวัสดุเพื อใช้ในการซ่อมแซมอปุกรณ์และเครื องใช้ทางการแพทย ์(ไม่มีค่าแรง) 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอน็จเินียริ ง จ ากดั 4,280.00 บริษัท บอสส์เมดเอน็จเินียริ ง จ ากดั 4,280.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0197/63 30/1/63

72 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ 39,249.31 39,249.31 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 39,249.31 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 39,249.31 ราคาเหมาะสม อซ1111-0198/63 30/1/63
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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 มกราคม 2563
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

73 จดัซ้ือโต๊ะท างาน 120*60*75 ซม. 118,556.00 118,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 118,556.00 บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 118,556.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0199/63 30/1/63

74 จดัซ้ือผงซักฟอก 450 กรัม 8,121.30 8,121.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากดั 8,121.30 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากดั 8,121.30 ราคาเหมาะสม อซ1111-0206/63 30/1/63

75 จดัจา้งท าหนังสือเฉลิมพระเกยีรติ 9,000,000.00 9,100,000.00 คัดเลือก บ.ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั นส์ จ ากดั  8,934,500.00 บ.ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั นส์ จ ากดั  8,934,500.00 ราคาเหมาะสม สพด.64/2563(001) 31/1/63

76 จา้งเหมาโครงการบรรพชาอปุสมบทหมูแ่ละปฏบิัติธรรมถวายพระกศุล ศาสตราจารย์

 ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี

2,951,200.00 2,629,099.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรัทธาทัวร์ จ ากดั 2,760,733.26 บริษัท ศรัทธาทัวร์ จ ากดั 2,760,733.26 ราคาเหมาะสม สพด.68/2562 (001) 31/1/63

77 จา้งท าสื อประชาสัมพันธ์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากดั 90,000.00 บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากดั 90,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0015/63 31/1/63

78 จา้งเหมารถบัส พร้อมคนขับ ขนาดไม่เกนิ 50 ที นั ง (วัน) 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 18,000.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 18,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0016/63 31/1/63

79 จา้งเหมารถบัส พร้อมคนขับ ขนาดไม่เกนิ 50 ที นั ง (วัน) 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 22,000.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 22,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0018/63 31/1/63

80 จดัซ้ือถังขยะฝาเปิดปิดติดล้อ ขนาด 660 ลิตร 20,800.80 20,800.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจนบรรเจดิ จ ากดั 20,800.80 บริษัท  เจนบรรเจดิ จ ากดั 20,800.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-0216/63 31/1/63

81 จดัซ้ือโทรทัศน์ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 56,000.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 56,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0222/63 31/1/63

          103,088,486.81          97,324,737.03

รวมวงเงินที จัดซ้ือ/จ้าง (งบประมาณ)           103,088,486.81

รวมวงเงินที ตกลงซ้ือ/จ้าง             97,324,737.03

ประหยัดงบประมาณ              5,763,749.78
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