
แบบ สขร. 1

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือก  ราคาที่ตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้าง

1 จา้งท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พเีอน็ สมาร์ท โปรดักท์ จ ากดั 12,305.00        บริษัท พเีอน็ สมาร์ท โปรดักท์ จ ากดั 12,305.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0004/63 3/10/62

2 จา้งท าแผ่นพบัและโปรเตอร์ 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 11,700.00        ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 11,700.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0006/63 3/10/62

3 จา้งเหมาบริการ Roll up งานพมิพ์ 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 4,708.00         บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 4,708.00                  ราคาเหมาะสม อซ.04-0007/63 3/10/62

4 จดัจา้งเหมาปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้อตัโนมัติพร้อมอปุกรณ์ 3,867,622.00 3,867,622.13 e-bidding บริษัท  บิลด้ิง  ออโตเมทด์ จ ากดั     2,782,000.00 บริษัท  บิลด้ิง  ออโตเมทด์ จ ากดั             2,782,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.214/2562 (001) 7/10/62

5 ซ้ือเคร่ืองใหค้วามอุน่ร่างกาย Hypothermia 1,300,000.00 1,300,000.00 e-bidding บจก. โซวิค       1,250,000.00 บจก. โซวิค                 1,250,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.1/2563 (001) 7/10/62

6 ซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดซับซ้อน 1,200,000.00 1,250,000.00 e-bidding บจก. โซวิค     1,170,000.00 บจก. โซวิค                 1,170,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.2/2563 (001) 10/10/62

7 จ้างปรับภมูิทัศน์ อาคารหอศิลป ์2               1,193,000.00              1,193,000.00 คัดเลือก บ.แฟมิล่ีแลนด์สเคป จ ากดั       1,193,000.00 บ.แฟมิล่ีแลนด์สเคป จ ากดั                 1,193,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.3/2563 (001) 10/10/62

8 ซ้ือเตียงนอนผู้ปว่ย 770,000.00 770,000.00 e-bidding บริษัท พาราเมาท์ เบด (ประเทศไทย)          735,000.00 บริษัท พาราเมาท์ เบด (ประเทศไทย)                   735,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.5/2563 (001) 15/10/62

9 จา้งเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ 1,193,000.00 1,193,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟมิล่ีแลนด์สเคป จ ากดั 1,193,000.00    บริษัท แฟมิล่ีแลนด์สเคป จ ากดั 1,193,000.00            ราคาเหมาะสม สพด.3/2563(001) 16/10/62

10 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ CT SCAN ยีห่อ้ Philips รุ่น Big Bore 

ประจ าปงีบประมาณ 2563
1,786,100.00 1,786,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก ฮอสพทิอล เอสเสทส์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสส์       1,704,000.00 บจก ฮอสพทิอล เอสเสทส์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสส์                 1,704,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.6/2563 (001) 16/10/62

11 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองเพทซีที (PET/CT) แบบรวมอะไหล่ ประจ าปี

งบประมาณ 2563
4,252,500.00 4,250,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์       4,050,000.00 บจก.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์                 4,050,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.7/2563 (001) 16/10/62

12 ซ้ือชุดผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy) 9,900,000.00 9,900,000.00 e-bidding บจก.โอลิมปสั (ประเทศไทย)       9,800,000.00 บจก.โอลิมปสั (ประเทศไทย)                 9,800,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.10/2563 (001) 17/10/62

13 จ้างปรับปรุงพืน้ที่โถงชั้น 2 อาคารบริหาร 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1,142,690.45 993,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โอฬารเรืองกจิ          790,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โอฬารเรืองกจิ                   790,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.13/2563 (001) 17/10/62

14 ซ้ือเคร่ืองตรวจวิเคราะหช์ั้นจอประสาทตาพร้อมถ่ายภาพ 200 องศา 6,000,000.00 6,000,000.00 e-bidding บริษัท นิว อาย จ ากดั       5,980,000.00 บริษัท นิว อาย จ ากดั                 5,980,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.17/2563 (001) 17/10/62

15 ซ้ือกล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ 5,000,000.00 5,000,000.00 e-bidding บจก.โอลิมปสั (ประเทศไทย)       4,980,000.00 บจก.โอลิมปสั (ประเทศไทย)                 4,980,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.11/2563 (001) 18/10/62

16 จา้งเหมาบริการ ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ าด่ืม ปีงบประมาณ 2563 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เออาร์พ ีเฮาส์แวร์ 96,000.00        ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เออาร์พ ีเฮาส์แวร์ 96,000.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0011/63 21/10/62

17 ซ้ือขวดน้ าพลาสติก 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอม็.พรีเมียม กรุ๊ป จ ากดั 13,375.00        บริษัท พ.ีเอม็.พรีเมียม กรุ๊ป จ ากดั 13,375.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0014/63 21/10/62

18 จา้งท าป้ายอะคิลิค จ านวน 14 รายการ 52,644.00 52,644.00 เฉพาะเจาะจง อทีีซี ไอเดีย กรุ๊ป 52,644.00        อทีีซี ไอเดีย กรุ๊ป 52,644.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0016/63 21/10/62

19 ซ้ือชุดแกว้ถาดน้ าร้อน น้ าเย็น พร้อมกล่องผ้าไหม 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จ ากดั 49,350.00        บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จ ากดั 49,350.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0017/63 21/10/62

20 ซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่าตัดเล่ือนกระดูกขากรรไกร Orthognathic surgery set 1,266,000.00 940,850.00 e-bidding บจก.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล โปรดักส์          940,000.00 บจก.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล โปรดักส์                   940,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.9/2563 (001) 21/10/62

21 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองไตเทียม Fresenius Model 5008 S/N:5VEAEC77 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,970.00         บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,970.00                  ราคาเหมาะสม อซ.04-0018/63 22/10/62

22 จา้งเหมาบริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธิ ์TOPPURE รุ่น 60AC และ 

เคร่ืองไตเทียมชนิดฟอกเลือดต่อเนือ่ง รุ่น Plasauto SIGMA

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป จ ากดั 35,310.00        บริษัท  เมดิทอป จ ากดั 35,310.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0019/63 22/10/62

23 จา้งเหมาบริการระบบปรับอากาศ 60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เนเชอรัล กรีน อนิโนเวชั่น จ ากดั 60,348.00        บริษัท  เนเชอรัล กรีน อนิโนเวชั่น จ ากดั 60,348.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0020/63 22/10/62

24 ซ้ือชุดเคร่ืองมือถ่างเนื้อเยือ่ใบหน้าและขากรรไกร Maxillofaccial Retractor Set 592,000.00 444,460.00 e-bidding บจก.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล โปรดักส์          300,000.00 บจก.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล โปรดักส์                   300,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.14/2563 (001) 22/10/62

25 ซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกใบหน้าและขากรรรไกร Maxillofaccial Set 592,000.00 446,000.00 e-bidding บจก.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล โปรดักส์          444,000.00 บจก.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล โปรดักส์                   444,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.15/2563 (001) 22/10/62

26 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาซ่อมแซมและสอบเทียบเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 2,450,000.00 2,450,000.00 e-bidding บจก.แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์       2,450,000.00 บจก.แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์                 2,450,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.20/2563 (001) 22/10/62

27 จ้างกอ่สร้างปรับปรุงพืน้ที่ อาคารบริหาร 2 ชั้น 3 โซน B-C,D-A 2,000,000.00 1,829,000.00 e-bidding บริษัท นิชยา จ ากดั       1,378,000.00 บริษัท นิชยา จ ากดั                 1,378,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.22/2563 (001) 22/10/62

28 จา้งเหมาบริการรับ-ส่ง พสัดุส่ิงของ ประจ าเดือน ตุลาคม 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 90,000.00        บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 90,000.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0021/63 24/10/62

29 จา้งเหมาบริการรับ-ส่ง พสัดุส่ิงของ ประจ าเดือน ตุลาคม-กนัยายน 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 180,000.00      บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 180,000.00              ราคาเหมาะสม อซ.04-0022/63 24/10/62

30 จา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองฉีดสารทึบรังสี (Nemoto) แบบไม่รวมอะไหล่ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิคอลแคร์ จ ากดั 25,000.00        บริษัท  เมดิคอลแคร์ จ ากดั 25,000.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0023/63 24/10/62

31 จา้งเหมาบริการท าปราศจากเชื้อเคร่ืองมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากดั 480,000.00      บริษัท  เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากดั 480,000.00              ราคาเหมาะสม อซ.04-0025/63 24/10/62

32 จา้งบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองฉีดสารทึบรังสี แบบไม่รวมอะไหล่ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จแีอล จ ากดั 48,150.00        บริษัท ไทย จแีอล จ ากดั 48,150.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0026/63 24/10/62

33 จา้งท าคูปอง 12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 12,950.00        ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 12,950.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0027/63 24/10/62

34 จา้งท า backdrop 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 8,000.00         บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 8,000.00                  ราคาเหมาะสม อซ.04-0028/63 24/10/62

35 เช่ารถบัส 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั 60,000.00        บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั 60,000.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0029/63 24/10/62

36 ซ้ือเคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลาย แบบกระบอกฉดียาอตัโนมัติ 720,000.00 720,000.00 e-bidding บจก.ไบโอโนว่า          684,800.00 บจก.ไบโอโนว่า                   684,800.00 ราคาต่ าสุด สพด.12/2563 (001) 24/10/62

37 ซ้ือขายเคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจพร้อมวัดความดันอตัโนมัติและความอิม่ตัวของออกซิเจน 1,200,000.00 1,200,000.00 e-bidding บจก.เจเอส ยนูิเทค          480,000.00 บจก.เจเอส ยนูิเทค                   480,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.16/2563 (001) 24/10/62

38 ซ้ือเคร่ืองตรวจและผ่าตัดทางท่อปสัสาวะ ชนิด Bipolar 2,000,000.00 1,739,766.50 e-bidding บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์       1,739,000.00 บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์                 1,739,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.18/2563 (001) 24/10/62

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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แบบ สขร. 1

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือก  ราคาที่ตกลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จ้าง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

39 จา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองฉีดสารทึบรังสี (Nemoto) แบบไม่รวมอะไหล่ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิคอลแคร์ จ ากดั 30,000.00        บริษัท  เมดิคอลแคร์ จ ากดั 30,000.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0030/63 25/10/62

40 จา้งบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองฉีดสารทึบรังสี แบบไม่รวมอะไหล่ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จแีอล จ ากดั 48,150.00        บริษัท ไทย จแีอล จ ากดั 48,150.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0031/63 25/10/62

41 จา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองฉีดสารทึบรังสี (Nemoto) แบบไม่รวมอะไหล่ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิคอลแคร์ จ ากดั 30,000.00        บริษัท  เมดิคอลแคร์ จ ากดั 30,000.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0032/63 25/10/62

42 ซ้ือกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม พร้อมกล้องผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดสัญญาณ Microscope 9,925,000.00 9,000,000.00 e-bidding บจก.คาร์ล ไซส์ส       8,880,000.00 บจก.คาร์ล ไซส์ส                 8,880,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.19/2563 (001) 25/10/62

43 ซ้ือเคร่ืองดมยาสลบ 3,000,000.00 2,500,000.00 e-bidding บจก.เมดิทอป       2,090,000.00 บจก.เมดิทอป                 2,090,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.21/2563 (001) 25/10/62

44 ซ้ือ AC PERFORMA STRIP 25PC( แผ่นทดสอบระดับน้ าตาลในเลือด ) 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 21,400.00        บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 21,400.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0035/63 27/10/62

45 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และสารเคมีส าหรับใช้ในการผลิตสารเภสัชรังสี 31,693.40 31,693.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 31,693.40        บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 31,693.40                ราคาเหมาะสม อซ.04-0036/63 27/10/62

46 จา้งเหมาบริการจดัเล้ียง 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภคพล ลัคนาพรวสิิฐ 500,000.00      นายภคพล ลัคนาพรวสิิฐ 500,000.00              ราคาเหมาะสม อซ.04-0039/63 28/10/62

47 จา้งบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองฉีดสารทึบรังสี แบบไม่รวมอะไหล่ 39,900.00 39,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จแีอล จ ากดั 39,900.00        บริษัท ไทย จแีอล จ ากดั 39,900.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0040/63 28/10/62

48 จา้งตรวจสอบเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 117,000.00 117,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ  จนัทร์มณี 117,000.00      น.ส.อรวรรณ  จนัทร์มณี 117,000.00              ราคาเหมาะสม อซ.04-0041/63 28/10/62

49 ซ้ือวสัดุส านักงาน ซองใส่เอกสาร จ านวน 10 รายการ 72,321.30 72,321.30 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 72,321.30        แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 72,321.30                ราคาเหมาะสม อซ.04-0042/63 28/10/62

50 จา้งท ากล่องส าหรับใส่เข็ม ขนาด 5 ลิตร 39,800.00 39,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 39,800.00        บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 39,800.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0044/63 28/10/62

51 จา้งท ากล่องส าหรับใส่เข็ม ขนาด 6 ลิตร 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,500.00        บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,500.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0044/63 28/10/62

52 ซ้ืออะไหล่ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 9,630.00         บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 9,630.00                  ราคาเหมาะสม อซ.04-0045/63 28/10/62

53 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษา 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั 95,000.00        บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั 95,000.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0046/63 28/10/62
54 ซ้ือเตียงผู้ปว่ยไฟฟา้ 780,000.00 780,000.00 e-bidding บริษัท โซวิค จ ากดั          740,000.00 บริษัท โซวิค จ ากดั                   740,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.24/2563 (001) 28/10/62

55 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษา Carrier Air Cooled Chiller Model: 30GTC020 S/N: 

44LA6604855

38,948.00 38,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 38,948.00        บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 38,948.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0048/63 29/10/62

56 ซ้ือโปรแกรม 365ProPlusOpenFaculty ShrdSvr ALNG OLVE 448,330.00 448,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) 448,330.00      บริษัท เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) 448,330.00              ราคาเหมาะสม อซ.04-0049/63 29/10/62

57 ซ้ือวสัดุส านักงาน หมึกเติมแท่นประทับ จ านวน 10 รายการ 32,421.00 32,421.00 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 32,421.00        แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 32,421.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0050/63 29/10/62

58 เช่าหอพกัส าหรับนักศึกษาพยาบาล 720,000.00 720,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชญาณี  บุรพรัตน์       720,000.00 นางชญาณี  บุรพรัตน์               720,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0054/63 30/10/62

59 ซ้ือEthanol Absolute Extra Pure PH,EUR,BP 12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 12,091.00        บริษัท  เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 12,091.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0052/63 30/10/62

60 ซ้ือวสัดุส านักงาน ตรายาง จ านวน 10 รายการ 37,636.20 37,636.20 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 37,636.20        แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 37,636.20                ราคาเหมาะสม อซ.04-0053/63 30/10/62

61 จา้งเหมาบริการตรวจประเมินการได้รับรังสี 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ ากดั 31,500.00        บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ ากดั 31,500.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0055/63 30/10/62

62 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ือง SPECT/CT,Lamina Flow/Fume Hood 1,423,902.50 1,423,902.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทษไทย) จ ากดั          960,000.00 บริษัท ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทษไทย) จ ากดั                   960,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.26/2563 (001) 30/10/62

63 เช่าพืน้ทีห่้องประชุม 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัจฬุาภรณ์ 81,000.00        สถาบันวจิยัจฬุาภรณ์ 81,000.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0056/63 31/10/62

64 จา้งค่าบริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ากดั 12,840.00        บริษัท  บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ากดั 12,840.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0057/63 31/10/62

65 จา้งค่าบริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  อปุกรณ์ และ เคมีวจิยั 25,680.00        ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  อปุกรณ์ และ เคมีวจิยั 25,680.00                ราคาเหมาะสม อซ.04-0058/63 31/10/62

66 ซ้ือเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ความละเอยีดสูง 5,000,000.00 5,000,000.00 e-bidding บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั       4,950,000.00 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั                 4,950,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.23/2563 (001) 31/10/62

         72,299,115.85           65,407,450.90

รวมวงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง (งบประมาณ)          72,299,115.85

รวมวงเงินทีต่กลงซ้ือ/จา้ง          65,407,450.90

ประหยัดงบประมาณ            6,891,664.95
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