
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

1 จ้างท าชุดแบบอักษรพระราชทาน             900,000.00         900,000.00 คัดเลือก บริษัท คัดสรร อักษร จ ากัด         870,445.00 บริษัท คัดสรร อักษร จ ากัด         870,445.00 ราคาเหมาะสม สพด.128/2563 (001) 1 ก.ค. 63

2 จัดจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์เต้านม

ระบบดิจิตอลท้ังระบบ ย่ีห้อ HOLOGIC และชุด 

Diagnostic Workstation

         1,750,000.00      1,750,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด      1,750,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด      1,750,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.135/2563(001) 2 ก.ค. 63

3 จัดซ้ือเคร่ืองป่ันจักรยานขาและแขนในท่านอน          1,100,000.00      1,120,000.00 e-bidding บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ากัด      1,090,000.00 บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ากัด      1,090,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.146/2563(001) 8 ก.ค. 63

4 จัดจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

       13,484,042.00    13,484,042.00 e-bidding บริษัท  แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากัด    10,701,412.50 บริษัท  แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากัด    10,701,412.50 ราคาเหมาะสม สพด.147/2563 (001) 14 ก.ค. 63

5 จัดจ้างเหมาท าคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก Digifam

 Award ภายใต้โครงการ "Healthy Digital Family

 เสพส่ือ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง"

         4,500,000.00      4,494,000.00 คัดเลือก บริษัท 10 ซามูไร จ ากัด      4,494,000.00 บริษัท 10 ซามูไร จ ากัด      4,494,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.148/2563 (001) 13 ก.ค. 63

6 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงานของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์

ในพระด าริ

         3,143,900.00      3,085,708.80 คัดเลือก บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)      2,148,613.50 บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)      2,148,613.50 ราคาเหมาะสม สพด.149/2563 (001) 24 ก.ค. 63

7 จัดซ้ือ วัสดุประเภทคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 

(หมึกพิมพ์)

         4,750,800.00      4,750,800.00 e-bidding บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด      4,549,800.00 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด      4,549,800.00 ราคาเหมาะสม สพด.185/2563(001) 21 ก.ค. 63

8 จัดจ้างเหมาติดต้ังจุด LAN ภายในบริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) ฝ่ายพัสดุ ช้ัน ๓

            500,000.00         494,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอนตัม คอมพิวต้ิง จ ากัด         494,340.00 บริษัท ควอนตัม คอมพิวต้ิง จ ากัด         494,340.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0175/63 2 ก.ค. 63

9 จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมิน

ความเส่ียงต่ออาการแทรกซ้อนของผลการใช้ยาเคมี

บ าบัดด้วยปัญญาประดิษฐ์

            500,000.00         498,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรช่ัน จ ากัด         498,000.00 บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรช่ัน จ ากัด         498,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0236/63 27 ก.ค. 63

10 ปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารบริหาร 2 ช้ัน 1 โซน A-D เพ่ือ

ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคล่ือนไหว

         5,000,000.00      5,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมล้ังไทย คอนสตรัคช่ัน จ ากัด      5,000,000.00 บริษัท กิมล้ังไทย คอนสตรัคช่ัน จ ากัด      5,000,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0241/63 16 ก.ค. 63

11 จ้างเหมาจัดเล้ียง (ชุด) 108,500.00            108,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด         108,500.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด         108,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0249/63 1 ก.ค. 63

12 จ้างเหมาจัดเล้ียง (ชุด)             500,000.00         500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด         500,000.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด         500,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0250/63 1 ก.ค. 63

13 จ้างท าหนังสือนิทาน              30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ก้องภพ  เบ็ญจนิรัตน์          30,000.00 นาย ก้องภพ  เบ็ญจนิรัตน์          30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0251/63 2 ก.ค. 63

14 จ้างท าหนังสือนิทาน              30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก  จุลโลบล          30,000.00 น.ส. กมลชนก  จุลโลบล          30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0252/63 2 ก.ค. 63

15 จ้างท าหนังสือนิทาน              30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิสรา  กอประสิทธ์ินิยม          30,000.00 น.ส. อภิสรา  กอประสิทธ์ินิยม          30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0253/63 2 ก.ค. 63

16 จ้างท าหนังสือนิทาน              30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพ์เพ็ญ  หอมสมบัติ          30,000.00 น.ส. พิมพ์เพ็ญ  หอมสมบัติ          30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0254/63 2 ก.ค. 63

17 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี (งาน)              50,000.00          35,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟาร์ม          35,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟาร์ม          35,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0255/63 2 ก.ค. 63

18 จัดจ้างเหมาจัดงานฉลองวันคล้ายวันประสูติ ในวันท่ี

 ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

             66,930.00          66,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด          66,930.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด          66,930.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0256/63 2 ก.ค. 63

19 จัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด

โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด าริ

             16,692.00          16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีบี คลีนน่ิง เซอร์วิส ซัพพลาย จ ากัด          16,692.00 บริษัท พีบี คลีนน่ิง เซอร์วิส ซัพพลาย จ ากัด          16,692.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0257/63 2 ก.ค. 63

กำรเสนอรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรพิจำรณำคัดเลือก



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรพิจำรณำคัดเลือก

20 จัดจ้างเหมาบริการท า Animation และผล

วิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วย

คอมพิวเตอร์

             50,000.00 47,615.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ัน จ ากัด          47,615.00 บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ัน จ ากัด          47,615.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0259/63 3 ก.ค. 63

21 จัดจ้างเหมาด าเนินงานจัดงานและประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทางต่างๆ
330,000.00                    329,643.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จ ากัด         329,643.91 บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จ ากัด         329,643.91 ราคาเหมาะสม อซ1010-0260/63 7 ก.ค. 63

22 จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน

โอกาสครบรอบ ๑๑ ปี โรงพยาบาลจุฬาภร

            250,000.00         250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากัด         250,000.00 บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากัด         250,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0261/63 7 ก.ค. 63

23 จ้าจัดจ้าง พัฒนาอุปกรณ์เซ็นเซอร์ติดรองเท้าพร้อม

หน่วยประมวลผลน้ าหนักและการส่งสัญญาณไร้สาย

เข้าคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ระบบ

            500,000.00         499,957.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ัน จ ากัด         499,957.50 บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ัน จ ากัด         499,957.50 ราคาเหมาะสม อซ1010-0262/63 8 ก.ค. 63

24 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร)

            340,000.00         340,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา  อยู่รับสุข         340,000.00 นางสาวจิดาภา  อยู่รับสุข         340,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0263/63 14 ก.ค. 63

25 จัดจ้างซ่อมแซมระบบน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

และล้างถังพักน้ าร้อน อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็ง

วิทยาจุฬาภรณ์

            500,000.00         481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเทครีนิว จ ากัด         481,500.00 บริษัท กรีนเทครีนิว จ ากัด         481,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0265/63 30 ก.ค. 63

26 จัดจ้างบริหารงานด้านวิชาการในการจัดประชุม

วิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติและฉุกเฉินระดับชาติ 

ภายใต้ช่ืองาน การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน

และภัยพิบัติ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓

            100,000.00         100,000.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)         100,000.00 วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)         100,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0266/63 9 ก.ค. 63

27 จัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเซลล์และ

เน้ือเย่ือ ช้ัน ๕ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา

จุฬาภรณ์ จ านวน ๑ งาน

250,000.00                    215,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด         215,000.00 บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด         215,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0269/63 31 ก.ค. 63

28 จัดจ้าง ออกแบบวารสาร ราย ๓ เดือน              50,000.00          49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เปเปอร์ เพน จ ากัด          49,755.00 บริษัท เดอะ เปเปอร์ เพน จ ากัด          49,755.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0271/63 13 ก.ค. 63

29 จัดจ้าง จัดสถานท่ี (ดอกไม้) ส าหรับงานพิธีเปิด

โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด าริ ณ จังหวัดชลบุรี 

ในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

             35,000.00          35,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟาร์ม          35,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟาร์ม          35,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0272/63 13 ก.ค. 63

30 จัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้เบ้ืองต้นโครงการ

อุทยานทางการแพทย์

            470,000.00         469,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลักษณาวดี  ธนานุภาพ         469,000.00 น.ส. ลักษณาวดี  ธนานุภาพ         469,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0273/63 13 ก.ค. 63

31 จัดจ้างประชุมวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติและ

ฉุกเฉินระดับชาติ ภายใต้ช่ืองาน การประชุม

วิชาการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ คร้ังท่ี ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๓

            500,000.00         498,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิจิกา ริช จ ากัด         498,620.00 บริษัท พิจิกา ริช จ ากัด         498,620.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0274/63 13 ก.ค. 63
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กำรเสนอรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรพิจำรณำคัดเลือก

32 จัดจ้าง งานพัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมินการ

คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยปัญญาประดิษฐ์จาก

ภาพอัลตราซาวด์สามมิติอัตโนมัติ (๓D 

Automated Breast Ultrasound : ABUS 

intelligence)

            500,000.00         498,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แทพ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด         498,000.00 บริษัท แทพ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด         498,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0275/63 14 ก.ค. 63

33 จัดจ้างเหมาจัดเล้ียงส าหรับงานฉลองวันคล้ายวัน

ประสูติ ในวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

            333,634.50         333,634.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด         333,634.50 บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด         333,634.50 ราคาเหมาะสม อซ1010-0276/63 14 ก.ค. 63

34 จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบตรวจประเมินความ

แม่นย าการฉายภาพรังสีรายบุคคลด้วยอุปกรณ์รับ

ภาพรังสีอิเล็กทรอนิกส์

            200,000.00         200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แทพ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด         200,000.00 บริษัท แทพ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด         200,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0278/63 15 ก.ค. 63

35 จัดจ้างออกแบบรูปเล่มรายงานประจ าปี ๒๕๖๒              95,000.00          95,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤตินี อุดมผล          95,000.00 นางกฤตินี อุดมผล          95,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0279/63 15 ก.ค. 63

36 จัดจ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารข้าราชบริพาร ผู้ตาม

เสด็จในขบวน และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง

             15,500.00          15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด          15,500.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด          15,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0280/63 16 ก.ค. 63

37 จัดจ้างพัฒนาโปรแกรมออกบัตรคิว เพ่ือรองรับ

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-๑๙ 

กรณีเร่งด่วน

             31,030.00          31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากัด          31,030.00 บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากัด          31,030.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0281/63 16 ก.ค. 63

38 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างศูนย์แพทย์ภัย

พิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ไปยัง กองต ารวจ

ส่ือสาร

            192,600.00         192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)         192,600.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)         192,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0284/63 20 ก.ค. 63

39 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์พักพิง

สุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            457,104.00         457,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย แพคส์ อาร์ม่ี การ์ด จ ากัด         457,104.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย แพคส์ อาร์ม่ี การ์ด จ ากัด         457,104.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0285/63 23 ก.ค. 63

40 จัดซ้ือชุดวัดการเปล่ียนแปลงความเป็นกรดในเลือด 

ขณะออกก าลังกาย พร้อมแผ่นวัด

            118,000.00         118,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีวัฒนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด         118,000.00 บริษัท ลีวัฒนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด         118,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1454/63 9 ก.ค. 63

41 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้า ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน ว่ิง การกุศลคร้ังท่ี ๓

         1,243,875.00      1,243,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ็อพ โปรเจค จ ากัด      1,243,875.00 บริษัท พ็อพ โปรเจค จ ากัด      1,243,875.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1573/63 31 ก.ค. 63

42 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการ

บ าบัดรักษาโรค เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ 

(Acrylic Tecnis I-piece รุ่น ZCB๐๐V Optiblue)

 จ านวน ๑ รายการ

             41,600.00          41,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          41,600.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          41,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1643/63 8 ก.ค. 63

43 จัดซ้ือ ยา ROWACHOL ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์

ทิพย์พิมาน

               4,980.00            4,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ อิควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด            4,980.00 บริษัท เบสท์ อิควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด            4,980.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1646/63 1 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรพิจำรณำคัดเลือก

44 จัดซ้ือ ยา Amoxicillin ๘๗๕ mg + Clavulanic 

acid ๑๒๕ mg (cavumox) ส าหรับโรงพยาบาล

สัตว์ทิพย์พิมาน

             14,766.00          14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด          14,766.00 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด          14,766.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1647/63 1 ก.ค. 63

45 จัดซ้ือ หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ๖ mL ส าหรับ

โครงการระดับภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-๑๙ เพ่ือ

บ่งช้ีการด าเนินไปข้างหน้าของการระบาดในประเทศ

ไทย

            122,622.00         122,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         122,622.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         122,622.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1650/63 1 ก.ค. 63

46 จัดซ้ือเคร่ืองมือทางทันตกรรมงานทันตกรรม

หัตถการ ของคลินิกทันตกรรมส าหรับผู้ป่วย

โรคมะเร็ง

             76,900.00          76,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด          76,900.00 บริษัท  แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด          76,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1656/63 1 ก.ค. 63

47 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์              90,950.00          90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมทเล่อร์-โทเลโด(ประเทศไทย) จ ากัด          90,950.00 บริษัท  เมทเล่อร์-โทเลโด(ประเทศไทย) จ ากัด          90,950.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1657/63 2 ก.ค. 63

48 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์               44,298.00          44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จ ากัด          44,298.00 บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จ ากัด          44,298.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1658/63 2 ก.ค. 63

49 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                  542.49              542.49 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วอร์ด  เมดิก              542.49 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วอร์ด  เมดิก              542.49 ราคาเหมาะสม อซ1111-1659/63 2 ก.ค. 63

50 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์              21,496.30          21,496.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิบไทย จ ากัด          21,496.30 บริษัท  กิบไทย จ ากัด          21,496.30 ราคาเหมาะสม อซ1111-1660/63 2 ก.ค. 63

51 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 

RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

               2,889.00            2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด            2,889.00 บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด            2,889.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1661/63 3 ก.ค. 63

52 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 

RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

             37,985.00          37,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด          37,985.00 บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด          37,985.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1662/63 3 ก.ค. 63

53 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 

RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

             20,137.40          20,137.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีโนแม็กซ์ เทคโนโลยีส์ จ ากัด          20,137.40 บริษัท จีโนแม็กซ์ เทคโนโลยีส์ จ ากัด          20,137.40 ราคาเหมาะสม อซ1111-1663/63 3 ก.ค. 63

54 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 

RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

             88,382.00          88,382.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไบโอดีไซน์ จ ากัด          88,382.00 บริษัท  ไบโอดีไซน์ จ ากัด          88,382.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1664/63 3 ก.ค. 63

55 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 

RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

             11,984.00          11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไบโอแอคทีฟ  จ ากัด          11,984.00 บริษัท  ไบโอแอคทีฟ  จ ากัด          11,984.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1665/63 3 ก.ค. 63

56 ดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 

RAA ๒๕๖๒/๐๐๒ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

             22,400.00          22,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด          22,400.00 บริษัท  เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด          22,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1666/63 3 ก.ค. 63

57 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                9,842.93            9,842.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แบงเทรดด้ิง  1992  จ ากัด            9,842.93 บริษัท  แบงเทรดด้ิง  1992  จ ากัด            9,842.93 ราคาเหมาะสม อซ1111-1667/63 3 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรพิจำรณำคัดเลือก

58 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 

RAA ๒๕๖๒/๐๐๒ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

             32,100.00          32,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เมดิแคร์  ซัพพลาย          32,100.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เมดิแคร์  ซัพพลาย          32,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1668/63 3 ก.ค. 63

59 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 

RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

             65,805.00          65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ากัด          65,805.00 บริษัท  ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ากัด          65,805.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1669/63 3 ก.ค. 63

60 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์              66,340.00          66,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด          66,340.00 บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด          66,340.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1670/63 3 ก.ค. 63

61 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานประจ าโรงเรียนรังสีเทคนิค 

โต๊ะห้องปฎิบัติการ  จ านวน 2 รายการ

            139,100.00         139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด         139,100.00 บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด         139,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1672/63 3 ก.ค. 63

62 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงงานผลิตเภสัช

ภัณฑ์ในพระด าริ จ านวน ๕ รายการ

             17,852.00          17,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)          17,852.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)          17,852.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1673/63 7 ก.ค. 63

63 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือฉายแสงทางทันตกรรมชนิด

แอลอีดี (LED light curing unit)

            139,000.00         138,998.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         138,998.35 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         138,998.35 ราคาเหมาะสม อซ1111-1674/63 8 ก.ค. 63

64 จัดซ้ือ หนังสือและต าราภาษาต่างประเทศ             161,072.00         161,072.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จ ากัด         161,072.00 บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จ ากัด         161,072.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1676/63 8 ก.ค. 63

65 จัดจ้าง ตัดชุดอนามัยชุมชน ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

            128,800.00         128,800.00 เฉพาะเจาะจง นางไพเราะ  โตสวน         128,800.00 นางไพเราะ  โตสวน         128,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1678/63 9 ก.ค. 63

66 จัดซ้ือ สารทึบรังสี (Contrast media) จ านวน ๒ 

รายการ ส าหรับ งานรังสีวินิจฉัย

            495,303.00         495,303.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         495,303.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         495,303.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1681/63 9 ก.ค. 63

67 จัดจ้าง พิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน             224,700.00         224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด         224,700.00 บริษัท  ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด         224,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1684/63 9 ก.ค. 63

68 จัดซ้ือ หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ๔ mL และเข็ม

เจาะเลือดระบบสุญญากาศ จ านวน ๒ รายการ 

ส าหรับ งานห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด

            136,550.00         136,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด         136,550.00 บริษัท  กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด         136,550.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1685/63 10 ก.ค. 63

69 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ส าหรับแผนกผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย              54,000.00          52,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด          52,900.00 บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด          52,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1686/63 10 ก.ค. 63

70 จัดซ้ือ ฉากก้ันห้อง              11,000.00          11,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล          11,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล          11,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1687/63 10 ก.ค. 63

71 จัดซ้ือ เคร่ืองวัดความดันกระเปาะของท่อช่วยหายใจ              10,700.00          10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดีเวลล์ จ ากัด          10,000.00 บริษัท  ไอดีเวลล์ จ ากัด          10,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1689/63 13 ก.ค. 63

72 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานเคมีคลินิค ส าหรับการ

วิเคราะห์ก๊าซในเลือด (Blood Gas) ศูนย์การแพทย์

มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            188,440.00         188,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด(มหาชน)         188,440.00 บริษัท  อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด(มหาชน)         188,440.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1690/63 13 ก.ค. 63

73 จัดจ้าง ท าเส้ือโปโล              50,557.50          45,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริตา  สกุลศรีสง่า          45,000.00 น.ส. ภูริตา  สกุลศรีสง่า          45,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1693/63 13 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรพิจำรณำคัดเลือก

74 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานเคมีคลินิค ส าหรับการ

วิเคราะห์ก๊าซในเลือด (Blood Gas) ศูนย์การแพทย์

จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๓

            158,040.00         158,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด(มหาชน)         158,040.00 บริษัท  อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด(มหาชน)         158,040.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1697/63 14 ก.ค. 63

75 จัดซ้ือเคร่ืองมือทางทันตกรรมงานเอ็นโดดอนต์บ าบัด

 ของคลินิคทันตกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

            197,800.00         197,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด          54,900.00 บริษัท  แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด          54,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1698/63 14 ก.ค. 63

76 จัดซ้ือ วัสดุแต่งกาย เพ่ือใช้ในพิธีเปิดโรงงานผลิต

เภสัชภัณฑ์ในพระด าริ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๖๓

             26,052.36          26,052.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด          26,052.36 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด          26,052.36 ราคาเหมาะสม อซ1111-1700/63 14 ก.ค. 63

77 จัดซ้ือ ชุดอุปกรณ์ดามแขนขา              20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด          20,000.00 บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด          20,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1701/63 14 ก.ค. 63

78 จัดซ้ือ วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในพิธีเปิด

โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด าริ วันท่ี ๑๕ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

             10,862.64          10,862.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด          10,862.64 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด          10,862.64 ราคาเหมาะสม อซ1111-1702/63 14 ก.ค. 63

79 จัดจ้าง ท าสายรัดข้อมือ (Wristband)                6,750.00            6,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ี พรีเม่ียม            6,750.00 ร้านลัคก้ี พรีเม่ียม            6,750.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1703/63 14 ก.ค. 63

80 จัดจ้าง ซ่อมเคร่ืองมือผ่าตัดปอด              80,000.00          80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ่)          80,000.00 บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ่)          80,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1705/63 15 ก.ค. 63

81 จัดซ้ือ หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์              12,722.00          12,722.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า เน็ต โซลูช่ัน จ ากัด          12,722.00 บริษัท ดาต้า เน็ต โซลูช่ัน จ ากัด          12,722.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1706/63 15 ก.ค. 63

82 จัดจ้าง ท าผ้าม่าน              11,000.00          10,807.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริรักษ์ เดคอเรช่ัน          10,807.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริรักษ์ เดคอเรช่ัน          10,807.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1713/63 16 ก.ค. 63

83 จัดซ้ือ EXTREMITY DRAPE ส าหรับหน่วยงานห้อง

ผ่าตัด

             28,890.00          28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          28,890.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          28,890.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1716/63 16 ก.ค. 63

84 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการ

บ าบัดรักษาโรค จ านวน ๒ รายการ ส าหรับ

หน่วยงานห้องผ่าตัด

             24,780.00          24,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเซีย จ ากัด          24,780.00 บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเซีย จ ากัด          24,780.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1717/63 16 ก.ค. 63

85 จัดซ้ือ ลวดน าทางส าหรับสายฉีดสี ส าหรับ

หน่วยงานห้องผ่าตัด

             48,995.30          48,995.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด          48,995.30 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด          48,995.30 ราคาเหมาะสม อซ1111-1720/63 16 ก.ค. 63

86 จัดซ้ือหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจเด็ก             116,000.00         116,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด         116,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด         116,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1724/63 16 ก.ค. 63

87 จัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสบู่เหลวของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์

ในพระด าริ

             39,247.60          39,247.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จ ากัด          39,247.60 บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จ ากัด          39,247.60 ราคาเหมาะสม อซ1111-1729/63 17 ก.ค. 63

88 ซ้ือเส้ือกาวน์ส าหรับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข ส าหรับจัดการเรียนการสอน

             13,054.00          13,054.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิฟอร์ม สตูดิโอ จ ากัด          13,054.00 บริษัท ยูนิฟอร์ม สตูดิโอ จ ากัด          13,054.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1731/63 17 ก.ค. 63

89 จัดจ้างท าตรายาง ส าหรับหน่วยธนาคารเลือด                2,878.30            2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อิมพร้ินท์            2,640.00 ร้านเอส อิมพร้ินท์            2,640.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1741/63 17 ก.ค. 63

90 จัดซ้ือชุดเจาะคอ (Tracheostomy Set)              55,000.00          54,978.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอเบ้ิลเทค จ ากัด          54,978.74 บริษัท เคเอเบ้ิลเทค จ ากัด          54,978.74 ราคาเหมาะสม อซ1111-1757/63 20 ก.ค. 63

91 จัดซ้ือชุดเคร่ืองกรองน้ าภาคสนาม             450,000.00         450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด         450,000.00 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด         450,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1759/63 20 ก.ค. 63

92 จัดซ้ือหุ่นฝึกการเจาะคอ             141,000.00         141,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด         141,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด         141,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1772/63 21 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรพิจำรณำคัดเลือก

93 จัดจ้าง ผลิตป้ายจราจรคลุมแผงเหล็ก โรงงานผลิต

เภสัชภัณฑ์ในพระด าริ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

               6,800.00            6,741.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์            6,741.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์            6,741.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1774/63 22 ก.ค. 63

94 จัดจ้าง ผลิตป้ายจราจรคลุมแผงเหล็กเพ่ิมเติม 

อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

             13,000.00          12,519.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์          12,519.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์          12,519.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1776/63 22 ก.ค. 63

95 จัดจ้างผลิตแผ่นสอดซององค์พระกร่ิงบรอนซ์ฐาน

บรอนซ์

               3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง            3,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง            3,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1777/63 22 ก.ค. 63

96 จัดซ้ือ สารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ 

รายการ

             31,511.50          31,511.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไบโอจีโนเมด  จ ากัด          31,511.50 บริษัท  ไบโอจีโนเมด  จ ากัด          31,511.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-1778/63 22 ก.ค. 63

97 จัดซ้ือวัสดุในการจัดประชุม                2,760.00            1,926.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิริยะ 1995            1,926.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิริยะ 1995            1,926.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1781/63 22 ก.ค. 63

98 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการ

วิเคราะห์ TSH ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระ

เกียรติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            268,902.77         268,902.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         268,902.77 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         268,902.77 ราคาเหมาะสม อซ1111-1785/63 23 ก.ค. 63

99 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการ

วิเคราะห์ Free T๔ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิม

พระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            280,126.00         280,126.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         280,126.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         280,126.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1787/63 23 ก.ค. 63

100 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการ

วิเคราะห์ Free T๓ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิม

พระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            280,126.00         280,126.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         280,126.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         280,126.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1788/63 23 ก.ค. 63

รวมท้ังส้ิน        47,915,000.59    43,654,875.29 

รวมวงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (งบประมาณ)        47,915,000.59 

รวมวงเงินท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง        43,654,875.29 

ประหยัดงบประมาณ          4,260,125.30 


