
แบบ สขร. 1

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา ลงวันที่

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

1 ซ้ือระบบแก๏สทางการแพทย์             1,450,000.00       1,450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด๎ (ประเทศไทย) จ ากดั       1,450,000.00 บริษัท ลินเด๎ (ประเทศไทย) จ ากดั             1,450,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.81/2562 (001) 1 เม.ย. 62

2 จา๎งเหมาบริการบ ารุงรักษา เคร่ือง CT Scan รํุน Somatom Definition, เคร่ือง 

Fluoroscopy 

8,081,950.00            8,081,950.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์       8,061,000.00 บจก.ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์             8,061,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.108/2562 (001)  1 เม.ย. 62

3 สัญญาจา๎งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเพทซีท ียี่หอ๎ Siemens 4,305,000.00            4,305,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์       4,050,000.00 บจก.ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์             4,050,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.109/2562 (001) 1 เม.ย. 62

4 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ IC-Pak Anion HR Column 4.6x75 mm 92,736.90 92,736.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั 92,736.90          บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั 92,736.90                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1044/62 1 เม.ย. 62

5 จดัซ้ือสารเภสัชรังสี จ านวน 32 โดส (จ านวน 5 รายการ) 458,500.00 458,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 458,500.00 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 458,500.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1045/62 1 เม.ย. 62

6 จดัจา๎งด าเนินงานจดัการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟกิ Digifam Awards. 2,875,000.00            2,875,000.00      คัดเลือก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล  มีเดีย จ ากดั 2,740,000.00      บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล  มีเดีย จ ากดั 2,740,000.00            ราคาที่เหมาะสม สพด. 83/2562 (001) 2 เม.ย. 62

7 จดัซ้ือระบบเครือขําย ส าหรับส านักงานราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์และคณะพยาบาลศาสตร์ 8,000,000.00 8,000,000.00 e-bidding บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ จ ากดั 7,850,000.00      บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ จ ากดั 7,850,000.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.73/2562 (001) 2 เม.ย. 62

8 จดัซ้ือ Ge-68 Biograph Source Annual Replacement Kit 1,852,500.00 1,852,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 1,800,000.00      บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 1,800,000.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.85/2562(001) 2 เม.ย. 62

9 จดัจา๎งเหมาตรวจเช็คและบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงพเิศษ ปงีบประมาณ 2562 จ านวน 2 

รายการ

144,450.00 138,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา๎ แพลนเน็ต จ ากดั 138,030.00        บริษัท เมกา๎ แพลนเน็ต จ ากดั 138,030.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0788/62 2 เม.ย. 62

10 จดัจา๎งท าคฑา ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ จ านวน 1 ชิ้น 2,000,000.00 2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรนด๎า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 1,974,150.00      บริษัท แพรนด๎า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 1,974,150.00            ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1035/62 2 เม.ย. 62

11 จดัซ้ือเคร่ืองชั่งไฟฟา้ 3,000 กรัม จ านวน 1 เคร่ือง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากดั 35,000.00 บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากดั 35,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1041/62 2 เม.ย. 62

12 จดัซ้ือโทรทศัน์ LED 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 14,900.00 8,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 8,540.00           บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 8,540.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1050/62 2 เม.ย. 62

13 จดัซ้ืออะไหลํ AKKUMDUL SP ส าหรับเคร่ืองใหส๎ายน้ า (infusion pump) จ านวน 16 ชิ้น 93,218.40 93,218.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 93,218.40          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 93,218.40                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0844/62 3 เม.ย. 62

14 จดัซ้ือตลับเมตร 3.5 เมตร จ านวน 3 อัน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 765.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 765.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0980/62 3 เม.ย. 62

15 จดัจา๎งเหมาบริการ จ านวน 1 งาน 34,801.75 34,801.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท าเนียบ เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 34,801.75          บริษัท ท าเนียบ เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 34,801.75                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0993/62 3 เม.ย. 62

16 จดัจา๎งเหมาบริการเปล่ียนกระจก จ านวน 24 ชุด 81,598.20 81,598.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ททีเีค อลูกลาส จ ากดั 80,250.00          บริษัท ททีเีค อลูกลาส จ ากดั 80,250.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0999/62 3 เม.ย. 62

17 จดัซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากดั 6,676.80           บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากดั 6,676.80                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1031/62 3 เม.ย. 62

18 จดัซ้ือยา จ านวน 26 รายการ 127,710.00 127,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพท็ฟอร์ไลท ์จ ากดั 127,710.00 บริษัท เพท็ฟอร์ไลท ์จ ากดั 127,710.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0147/62 3 เม.ย. 62

19 จดัซ้ือเคร่ืองตรวจวิเคราะหห์มูํเลือดอัตโนมัติ Automated ABO 5,500,000.00 6,000,000.00 e-bidding บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 5,093,200.00      บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 5,093,200.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.69/2562 (001) 4 เม.ย. 62

20 คําจา๎งเหมาบริการปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารบริหาร 2 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีตาร์ ออโตเมชั่น เซอร์วิส จ ากดั 468,000.02        บริษัท ซีตาร์ ออโตเมชั่น เซอร์วิส จ ากดั 468,000.02              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0852/62 4 เม.ย. 62

21 จดัซ้ือเคร่ืองชํวยหายใจชนิดควบคุมด๎วยปริมาตรและแรงดันพร๎อมระบบหยําเคร่ืองอัตโนมัติ

และประมวลพยาธิสภาพปอดพร๎อมแสดงรูปภาพปอดจ าลองของคนไข๎

600,000.00              600,000.00         e-bidding บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 550,000.00        บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 550,000.00              ราคาที่เหมาะสม สพด.97/2562 (001) 4 เม.ย. 62

22 จดัซ้ือสารเภสัชรังสี จ านวน 27 รายการ             6,500,000.00       5,054,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดดิคอลโซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 5,055,515.00      บริษัท โกลบอล เมดดิคอลโซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 5,055,515.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.99/2562 (001) 5 เม.ย. 62

23 จดัจา๎งบ ารุงรักษาและซํอมแซม เคร่ืองฉายรังสี TrueBeam พร๎อมระบบวางแผนการรักษา 

(งวดที่ 1, งวดที่ 2 และงวดที่ 3)

12,520,000.00          12,516,164.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บสิซิเนสอะไลเม๎นท ์จ ากดั (มหาชน) 11,800,000.00    บริษัท  บสิซิเนสอะไลเม๎นท ์จ ากดั (มหาชน) 11,800,000.00          ราคาที่เหมาะสม สพด.49/2562(001) 8 เม.ย. 62

24 จดัจา๎งบริการบ ารุงรักษาและซํอมแซมเคร่ือง SPECT/CT, Lamina Flow, Fume Hood, 

Dose Calibrator

1,424,063.00 1,424,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 960,000.00 บริษัท  ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 960,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.70/2562(001) 9 เม.ย. 62

25 จดัจา๎งบริการซํอมแซมและเปล่ียนอะไหลํ (เคร่ืองตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภมูิต่ า) 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 16,050.00          บริษัท  ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 16,050.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1056/62 10 เม.ย. 62

26 จดัจา๎งเหมารถบสัปรับอากาศ จ านวน 7 รายการ 497,000.00 461,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๏ป จ ากดั 461,500.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๏ป จ ากดั 461,500.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1060/62 10 เม.ย. 62

27 จดัซ้ือหมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 40,000.00 36,800.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 36,800.02 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 36,800.02 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1068/62 10 เม.ย. 62

28 จดัจา๎งผลิตส่ือวีดืทศัน์ สํงเสริมความร๎ูและกระต๎ุนใหเ๎กดิความตระหนักในการเสพส่ืออยําง

ถูกต๎อง

            1,500,000.00       1,500,000.00 คัดเลือก บริษัท เอ็มดีวัน โฟร์ ยู จ ากดั 1,490,000.00      บริษัท เอ็มดีวัน โฟร์ ยู จ ากดั 1,490,000.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.100/2562 (001) 10 เม.ย. 62

29 จดัซ้ือชุดวัสดุส าหรับเคร่ืองแบงํจาํยสารเภสัชรังสีและระบบหวัฉีดสารเภสัชรังสีแบบอัตโนมัติ 

(Disposable Sets for PET Infusion Revolution)

5,280,450.00            5,280,450.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล อินสตรูเมนท ์จ ากดั       5,280,450.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล อินสตรูเมนท ์จ ากดั             5,280,450.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.101/2562 (001) 10 เม.ย. 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน เมษายน 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

1 / 6



แบบ สขร. 1

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา ลงวันที่

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน เมษายน 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

30 จดัซ้ืออุปกรณ์จดัชุดและชุดสารเคมีส าหรับสังเคราะห ์Reagent Kits and Cassette (GMP) 

for synthesis of (18F) F-PSMA-1007

5,390,125.00 5,390,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 5,200,000.00      บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท ์จ ากดั 5,200,000.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.90/2562(001) 11 เม.ย. 62

31 จดัจา๎งท าปา้ย Standy 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.เจ.ไฟว.์โฆษณา 8,400.00 เอ็ม.เจ.ไฟว.์โฆษณา 8,400.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0894/62 17 เม.ย. 62

32 จดัซ้ือเต๎นทส์นาม จ านวน 5 ชุด 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก ไลฟ ์จ ากดั 75,000.00          บริษัท เมดิก ไลฟ ์จ ากดั 75,000.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0925/62 17 เม.ย. 62

33 จดัซ้ือโทรศัพทร์ะบบดาวเทยีม 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก ไลฟ ์จ ากดั 100,000.00        บริษัท เมดิก ไลฟ ์จ ากดั 100,000.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0928/62 17 เม.ย. 62

34 จดัซ้ือหม๎อนึ่งไอน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง 288,900.00 288,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากดั 288,900.00        บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากดั 288,900.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0933/62 17 เม.ย. 62

35 จดัซ้ือกระติกน้ าร๎อนไฟฟา้ 3,850.00                  3,477.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ จ ากดั 3,477.50           บริษัท เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ จ ากดั 3,477.50                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0935/62 17 เม.ย. 62

36 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานและวัสดุส านักงาน (โต๏ะท างาน 11 ตัว และเกา๎อี้ท างาน 11 ตัว) 55,165.99 55,165.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 55,165.99 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 55,165.99 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1018/62 17 เม.ย. 62

37 จดัซ้ือต๎ูเสริมข๎าง 2 ล้ินชัก มีล๎อเล่ือน จ านวน 11 ต๎ู 26,564.89 26,564.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 26,564.89          บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 26,564.89 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1019/62 17 เม.ย. 62

38 จดัซ้ือMiniscreen จ านวน 2 รายการ (ครุภณัฑ์ส านักงานและวัสดุส านักงาน) 7,395.84 7,395.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 7,395.84 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 7,395.84 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1020/62 17 เม.ย. 62

39 จดัซ้ือสารเภสัชรังสี F18-FDG (15 mCi) 337,500.00 337,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 337,500.00        บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 337,500.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1073/62 17 เม.ย. 62

40 จดัซ้ือสารเภสัชรังสี F18-FDG (15 mCi) และ (5 mCi) 194,000.00 194,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 194,000.00 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 194,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1076/62 17 เม.ย. 62

41 จดัซ้ือธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และเสาธง 46,652.00 46,652.00 เฉพาะเจาะจง ทวี ศิลป์ 43,600.00 ทวี ศิลป์ 43,600.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1081/62 17 เม.ย. 62

42 จดัจา๎งท าใบเสร็จรับเงินราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ ขนาด 8.25x11.75" กระดาษปอนด์ขาว 80 

gm พมิพ ์3 สี ตีเบอร์/บาร์โค๏ด

232,725.00 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม๎นท ์จ ากดั 224,700.00        บริษัท  ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม๎นท ์จ ากดั 224,700.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1086/62 17 เม.ย. 62

43 จดัจา๎งท าปา้ยภายนอก (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯ) จ านวน 1 ปา้ย 400,000.00 395,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ต บ๏อกซ์ จ ากดั 395,900.00        บริษัท อาร์ต บ๏อกซ์ จ ากดั 395,900.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1100/62 17 เม.ย. 62

44 จดัจา๎งผลิตเส้ือโปโลและเส้ือยืดคอกลม (เส้ือราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ จ านวน 1,000 ตัว) 219,350.00 219,350.00 เฉพาะเจาะจง เงินทดลองจาํย 219,350.00 เงินทดลองจาํย 219,350.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1103/62 17 เม.ย. 62

45 จดัจา๎งซํอมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน ฎน 5350 จ านวน 2 รายการ 11,864.27 11,864.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎า พเีอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (สาขาที่ 00001) 11,864.27 บริษัท โตโยต๎า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (สาขาที่ 00001) 11,864.27 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1106/62 17 เม.ย. 62

46 จดัจา๎งซํอมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบยีน ฎน 5327 จ านวน 2 รายการ 28,003.15 28,003.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎า พเีอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (สาขาที่ 00001) 28,003.15 บริษัท โตโยต๎า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (สาขาที่ 00001) 28,003.15 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1107/62 17 เม.ย. 62

47 จดัจา๎งซํอมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ จ านวน 3 รายการ 30,332.36 30,332.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎า พเีอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (สาขาที่ 00001) 30,332.36 บริษัท โตโยต๎า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (สาขาที่ 00001) 30,332.36 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1109/62 17 เม.ย. 62

48 จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ จ านวน 9 รายการ 14,798.20 14,798.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช)  จ ากดั 14,798.20 บริษัท  เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช)  จ ากดั 14,798.20 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0124/62 17 เม.ย. 62

49 จดัจา๎งท าแผํนพบั ขนาด A4 พมิพ ์4 สี 2 ด๎าน จ านวน 200 แผํน 17,013.00 17,013.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 5,350.00           หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 5,350.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ304-0128/62 17 เม.ย. 62

50 จดัซ้ือระบบอุปกรณ์สํองสวํางในเวลากลางคืน (สปอร์ไลท ์LED แบบ ขาต้ัง 30 W) 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก ไลฟ ์จ ากดั 25,000.00 บริษัท เมดิก ไลฟ ์จ ากดั 25,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0930/62 17 เม.ย. 62

51 จดัซ้ืออุปกรณ์ผําตัดตา 5,000,000.00 5,000,000.00 e-bidding บริษัท อาฟต๎า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 4,990,000.00      บริษัท อาฟต๎า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 4,990,000.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.91/2562(001) 18 เม.ย. 62

52 จดัซ้ือหวัตรวจ (probe) 2 รายการ 700,000.00 700,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จ ากดั 650,000.00 บริษัท  ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จ ากดั 650,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.95/2562(001) 18 เม.ย. 62

53 จดัซ้ือเคร่ืองรักษาโรคจอประสาทตา ด๎วยล าแสงเลเซอร์สีแดง 4,000,000.00 4,000,000.00 e-bidding บริษัท อาฟต๎า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 3,980,000.00      บริษัท อาฟต๎า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 3,980,000.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.98/2562(001) 18 เม.ย. 62

54 ระบบแมํขํายพร๎อมอุปกรณ์ส าหรับโครงการวิจยัสมองเส่ือมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย 21,000,000.00 22,133,333.33 e-bidding บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากดั 20,900,000.00    บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากดั 20,900,000.00          ราคาที่เหมาะสม สพด.94/2562 (001) 19 เม.ย. 62

55 จดัซ้ือ HSD BURO III 0.035%S with ADD+Drum(200L)( น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล) และคํา

ขนสํง

45,096.77 45,096.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ปตท.จ ากดั (มหาชน) 45,096.77 บริษัท  ปตท.จ ากดั (มหาชน) 45,096.77 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1088/62 19 เม.ย. 62

56 จดัซ้ือถุงผ๎า 420D PU ขนาด 60x40 cm สกรีน 2 ด๎าน 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จ ากดั 32,100.00          บริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จ ากดั 32,100.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1131/62 22 เม.ย. 62

57 จดัซ้ือของที่ระลึก จ านวน 2 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอ็ม.พรีเมียม กรุ๏ป จ ากดั 5,082.50 บริษัท พ.ีเอ็ม.พรีเมียม กรุ๏ป จ ากดั 5,082.50 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0950/62 23 เม.ย. 62

58 จดัซ้ือวัสดุงานบา๎นงานครัว (ผ๎าท าความสะอาด 30x30cm (1x12)) จ านวน 40 แพค็ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร์ิด แดร่ี โซลูชั่น จ ากดั 6,420.00           บริษัท เกร์ิด แดร่ี โซลูชั่น จ ากดั 6,420.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0978/62 23 เม.ย. 62

59 จดัซ้ือ Adapter 6V for health o meter รํุน 500 kl 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 1,450.00           บริษัท บอสส์เมดเอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 1,450.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0979/62 23 เม.ย. 62

60 จดัจา๎งสอบเทยีบ/ปรับเทยีบ เคร่ืองมือหอ๎งปฏบิติัการ จ านวน 10 รายการ 8,281.80 8,281.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 8,281.80 บริษัท หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 8,281.80 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0983/62 23 เม.ย. 62

61 จดัจา๎งเหมาบริการด าเนินการจดัตกแตํงสถานที่ฯ จ านวน 1 งาน 243,692.50 243,692.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมจกิ โปร เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั 243,692.50        บริษัท เมจกิ โปร เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั 243,692.50              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0984/62 23 เม.ย. 62

62 จดัซ้ือวัสดุงานบา๎นงานครัว จ านวน 16 รายการ 118,096.00 118,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 106,693.45 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 106,693.45 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0990/62 23 เม.ย. 62

63 จดัจา๎งเหมาบริการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจติอลโปร จ ากดั 5,350.00           บริษัท ดิจติอลโปร จ ากดั 5,350.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0995/62 23 เม.ย. 62

64 จดัจา๎งบริการซํอมแซมและเปล่ียนอะไหลํ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  อุปกรณ์ และ เคมีวิจยั 4,280.00           หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  อุปกรณ์ และ เคมีวิจยั 4,280.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0997/62 23 เม.ย. 62

65 จดัซ้ือ Reusable Pediatric/Adult Finger Clip  SpO2 sensor 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ากดั 12,000.00          บริษัท  โซวิค จ ากดั 12,000.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0998/62 23 เม.ย. 62
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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 หรือขอ้ตกลงซ้ือ/จ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน เมษายน 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

66 จดัซ้ือชุดโปรแกรมแมทแลปส าหรับการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 157,835.70 157,835.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จ ากดั 157,835.70        บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จ ากดั 157,835.70              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1000/62 23 เม.ย. 62

67 จดัจา๎งซํอมเปล่ียนอะไหลํเคร่ืองนึ่งฆําเชื้อยี่หอ๎  Belimed ํ จ านวน 2 รายการ 137,700.00 137,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากดั 137,700.00 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากดั 137,700.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1007/62 23 เม.ย. 62

68 จดัจา๎งเหมาบริการ จ านวน 4 รายการ (โครงการประชาสัมพนัธ์ ฯ) 276,274.00 276,274.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาฮารําฟล์ิม จ ากดั 276,274.00 บริษัท ซาฮารําฟล์ิม จ ากดั 276,274.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1010/62 23 เม.ย. 62

69 จดัซ้ือกรอบแวํนตาพร๎อมเลนส์ จ านวน 100 ชุด 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานแวํนตาอินเตอร์โกลด์ 42,800.00 บริษัท โรงงานแวํนตาอินเตอร์โกลด์ 42,800.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1011/62 23 เม.ย. 62

70 จดัจา๎งชุดนิทรรศการ Parabola Blue 4x3 12,069.60 12,069.60 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวน บลิเล่ียน พลัส คอมมูนิเคชั่น 12,069.60          หา๎งหุ๎นสํวน บลิเล่ียน พลัส คอมมูนิเคชั่น 12,069.60                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1012/62 23 เม.ย. 62

71 จดัซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 32,800.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 32,800.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1021/62 23 เม.ย. 62

72 จดัซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,996.90 4,996.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากดั 4,996.90           บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากดั 4,996.90                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1022/62 23 เม.ย. 62

73 จดัซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 หนํวย 6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กบิไทย จ ากดั 6,313.00           บริษัท  กบิไทย จ ากดั 6,313.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1023/62 23 เม.ย. 62

74 จดัจา๎งพฒันาโปรแกรมบนเว็บไซต์โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ จ านวน 1 งาน 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไทม์ ดีไซน์ จ ากดั 27,820.00          บริษัท เอ ไทม์ ดีไซน์ จ ากดั 27,820.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1024/62 23 เม.ย. 62

75 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กลํองเอนกประสงค์, ต๎ูล้ินชัก, นาฬิกาแขวน) 21,000.00 14,674.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน) 14,674.00 บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน) 14,674.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1025/62 23 เม.ย. 62

76 จดัเชําพืน้ที่ส าหรับจดักจิกรรม (จดัแสดงนิทรรศการ) จ านวน 1 งาน 41,409.00 41,409.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทฟี จ ากดั 41,409.00          บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทฟี จ ากดั 41,409.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1026/62 23 เม.ย. 62

77 จดัเชําอุปกรณ์ (เคร่ืองเลํนเกมส์ส าหรับท ากจิกรรมนันทนาการพร๎อมเจา๎หน๎าที่ดูแลระบบ) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั อีซ่ี อินเตอร์แอคทฟี 8,000.00           หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั อีซ่ี อินเตอร์แอคทฟี 8,000.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1027/62 23 เม.ย. 62

78 จดัจา๎งออกแบบจดัท าอาร์ตเวิร์ค (ออกแบบแผํนพบัและปา้ยประชาสัมพนัธ์) 4 งาน 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟต์.ไฟล์.ไฟน์ จ ากดั 34,240.00          บริษัท ไฟต์.ไฟล์.ไฟน์ จ ากดั 34,240.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1028/62 23 เม.ย. 62

79 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 8,066.73 8,066.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากดั 8,066.73 บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากดั 8,066.73 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1029/62 23 เม.ย. 62

80 จดัซ้ือลังทบึพร๎อมฝา 28,800.00 21,387.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจนบรรเจดิ จ ากดั 21,378.60          บริษัท  เจนบรรเจดิ จ ากดั 21,378.60                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1033/62 23 เม.ย. 62

81 จดัซ้ืออะไหลํสาย 5 : Lead ECG Set - Snap, limb ของเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ Philips 

รํุน Heartstrat XL จ านวน 2 รายการ

16,700.00 16,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ากดั 16,700.00 บริษัท  โซวิค จ ากดั 16,700.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1034/62 23 เม.ย. 62

82 จดัซ้ือเส้ือฝึกปฏบิติัภาคสนาม (เส้ือกาวน์ตัวส้ัน แขนส้ัน สีขาว) จ านวน 72 ตัว 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย พาราไดซ์ อาร์ทแีซนส์ จ ากดั 38,520.00          บริษัท ไทย พาราไดซ์ อาร์ทแีซนส์ จ ากดั 38,520.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1036/62 23 เม.ย. 62

83 จดัซ้ือปากกาและกระเปา๋ผ๎า 86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นพรีเมี่ยม จ ากดั 86,670.00 บริษัท โมเดิร์นพรีเมี่ยม จ ากดั 86,670.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1037/62 23 เม.ย. 62

84 จดัจา๎งผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ (ส่ือวีดีทศัน์ภาคภาษาอังกฤษพร๎อมถํายภาพนิ่งฯ) 1 งาน 174,410.00 174,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟต์.ไฟล์.ไฟน์ จ ากดั 174,410.00        บริษัท ไฟต์.ไฟล์.ไฟน์ จ ากดั 174,410.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1038/62 23 เม.ย. 62

85 จดัซ้ืออะไหลํ Collector Vail จ านวน 3 ชิ้น 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ากดั 6,000.00 บริษัท  โซวิค จ ากดั 6,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1039/62 23 เม.ย. 62

86 จดัจา๎งท าปา้ยอะคิลิค (ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแหงํชาติ) จ านวน 3 รายการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง อีทซีี ไอเดีย กรุ๏ป 35,000.00 อีทซีี ไอเดีย กรุ๏ป 35,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1042/62 23 เม.ย. 62

87 จดัจา๎งเหมาดูแลบ ารุงรักษาและบริหารจดัการเคร่ืองมือ ฯ จ านวน 2 รายการ 320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม๎นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 320,000.00 บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม๎นท ์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 320,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1043/62 23 เม.ย. 62

88 จดัจา๎งติดต้ังเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ คอมพวิเตอร์ จ ากดั 10,165.00          บริษัท แกรนด์ คอมพวิเตอร์ จ ากดั 10,165.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1046/62 23 เม.ย. 62

89 จดัซ้ืออะไหลํ CONTACTOR 24 VAC, 25A11KW ของเคร่ืองนึ่ง 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 5,564.00           บริษัท เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 5,564.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1052/62 23 เม.ย. 62

90 จดัซ้ืออะไหลํส าหรับซํอมเคร่ืองปดิแผํนแกว๎ลงบนสไลด์อัตโนมัติ จ านวน 1 ชิ้น 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พยาธิภณัฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 5,600.00 บริษัท  พยาธิภณัฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 5,600.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1053/62 23 เม.ย. 62

91 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์ CHROMATOGRAPHY PAPER 50/pk 24,557.62 24,557.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท  คลาริตัส จ ากดั 24,557.62          บริษัท  คลาริตัส จ ากดั 24,557.62                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1057/62 23 เม.ย. 62

92 จดัจา๎งบริการตรวจประเมินการได๎รับรังสีประจ าตัวบคุคล ชนิด OSL และคําบริการตรวจ

ประเมินการได๎รับรังสีประจ าตัวบคุคล ชนิด OSL

64,399.99 64,399.99 เฉพาะเจาะจง สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหงํชาติ(องค์การมหาชน) 64,399.99 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหงํชาติ(องค์การมหาชน) 64,399.99 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1065/62 23 เม.ย. 62

93 จดัจา๎งออกแบบรายงานประจ าป ี2561 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤตินี อุดมผล 90,000.00 นางกฤตินี อุดมผล 90,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1066/62 23 เม.ย. 62

94 จดัซ้ือLutetium-177 Chloride,Non-Carrier-Added,GMP per mCi 352,000.00 352,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 352,000.00        บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 352,000.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1069/62 23 เม.ย. 62

95 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 17,964.90 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 17,964.90 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1072/62 23 เม.ย. 62

96 จดัซ้ือชุดมอเตอร์ดูดน้ าลายและเลือด (Motor Suction) จ านวน 1 ชุด 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไจโก ๎อินเตอร์เทรด จ ากดั 55,000.00 บริษัท  ไจโก ๎อินเตอร์เทรด จ ากดั 55,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1075/62 23 เม.ย. 62

97 จดัซ้ือสารเภสัชรังสี F-18-FDG จ านวน 1 mCi 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 94,500.00          บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 94,500.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1077/62 23 เม.ย. 62

98 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 53,797.00 53,797.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม วันเดอร์ไลน์ จ ากดั 53,797.00 บริษัท สยาม วันเดอร์ไลน์ จ ากดั 53,797.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1079/62 23 เม.ย. 62

99 จดัจา๎งท าปา้ยอาคารสถาบนับณัฑิตศึกษาจฬุาภรณ์ จ านวน 6 รายการ 34,000.00 33,063.00 เฉพาะเจาะจง อีทซีี ไอเดีย กรุ๏ป 33,063.00 อีทซีี ไอเดีย กรุ๏ป 33,063.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1085/62 23 เม.ย. 62

100 จดัจา๎งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ ฯ 36,166.00 36,166.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จ ากดั 36,166.00          บริษัท  เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จ ากดั 36,166.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1089/62 23 เม.ย. 62

101 จดัจา๎งด าเนินการขนและเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรว์ อัพ เซอร์วิส จ ากดั 37,450.00          บริษัท โกรว์ อัพ เซอร์วิส จ ากดั 37,450.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1093/62 23 เม.ย. 62
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ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา ลงวันที่

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน เมษายน 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

102 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พ ีอินเตอร์เทรด จ ากดั 15,750.00 บริษัท เอ็น พ ีอินเตอร์เทรด จ ากดั 15,750.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0129/62 23 เม.ย. 62

103 จดัซ้ืออาหารสุนัขและแมว จ านวน 4 รายการ 16,380.00 16,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบวิชั่น จ ากดั 16,380.00 บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบวิชั่น จ ากดั 16,380.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0132/62 23 เม.ย. 62

104 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 25,680.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 25,680.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0133/62 23 เม.ย. 62

105 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 13,428.50 13,428.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 13,428.50 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 13,428.50 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0134/62 23 เม.ย. 62

106 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 9 รายการ 176,450.00 176,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพด็ เอ็กซ์ จ ากดั 176,450.00 บริษัท เพด็ เอ็กซ์ จ ากดั 176,450.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0135/62 23 เม.ย. 62

107 จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ จ านวน 51 รายการ 207,087.75 207,087.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท ์อิควิปเม๎นท ์เซ็นเตอร์ จ ากดั 207,087.75 บริษัท เบสท ์อิควิปเม๎นท ์เซ็นเตอร์ จ ากดั 207,087.75 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0136/62 23 เม.ย. 62

108 จดัซ้ือยา Felocll cvr วัคซีนไข๎หดัแมว จ านวน 100 โดส 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 10,000.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 10,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0137/62 23 เม.ย. 62

109 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 11 รายการ 25,170.00 25,170.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  สุมน เมดิคอล 25,170.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  สุมน เมดิคอล 25,170.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0138/62 23 เม.ย. 62

110 จดัซ้ือยา จ านวน 9 รายการ 39,135.25 39,135.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 39,135.25 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 39,135.25 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0139/62 23 เม.ย. 62

111 จดัซ้ือยา Versican Plus DHPPi/L4R วัคซีน 6 โรค จ านวน 500 โดส 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 43,500.00          บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 43,500.00                ราคาที่เหมาะสม อซ304-0140/62 23 เม.ย. 62

112 จดัซ้ือยา จ านวน 6 รายการ 57,200.00 57,200.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 57,200.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 57,200.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0144/62 23 เม.ย. 62

113 จดัซ้ือยา จ านวน 23 รายการ 120,265.00 120,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพท็ฟอร์ไลท ์จ ากดั 120,265.00 บริษัท เพท็ฟอร์ไลท ์จ ากดั 120,265.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0148/62 23 เม.ย. 62

114 จดัซ้ือชุดสายสวนล้ินหวัใจเอออร์ติก (Evolut R System) 10,000,000.00 10,000,000.00 คัดเลือก บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 9,995,000.00      บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 9,995,000.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.82/2562(001) 24 เม.ย. 62

115 จดัจา๎งท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 3,490.00 3,490.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอส อิมพร้ินท์ 3,490.00 ร๎านเอส อิมพร้ินท์ 3,490.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0875/62 24 เม.ย. 62

116 จดัซ้ือชุดใหอ๎ากาศผสมออกซิเจนด๎วยอัตราการไหลสูง (High-Flow Nasal Oxygen) 300,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากดั 250,000.00        บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากดั 250,000.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0948/62 24 เม.ย. 62

117 จดัจา๎งท าเข็มวิทยฐานะลงสีน้ าเงินชุปทอง (เข็มทรงรี ขนาด 5x3.8 ซม.) และคําแมํพมิพ์ 58,678.80 58,678.80 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั ลูนาร์ แฟคตอรี 58,678.80          หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั ลูนาร์ แฟคตอรี 58,678.80                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0961/62 24 เม.ย. 62

118 จดัซ้ือชั้นเกบ็เวชภณัฑ์ จ านวน 2 อัน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เมดิคอลเซ็นเตอร์ 20,000.00 ร๎าน เมดิคอลเซ็นเตอร์ 20,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0989/62 24 เม.ย. 62

119 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ (ปล๊ักไฟ) 28,426.00 28,426.00 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 28,387.10          แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 28,387.10                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1001/62 24 เม.ย. 62

120 จดัซ้ือเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจ จ านวน 1 เคร่ือง 450,000.00 432,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ากดั 432,000.00        บริษัท  โซวิค จ ากดั 432,000.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1006/62 24 เม.ย. 62

121 จดัซ้ือ Oxygen Flow Meter( ออกซิเจนแบบติดผนัง/อุปกรณ์ควบคุมและปรับแรงดันอากาศ

 )

50,000.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 24,800.00          บริษัท บอสส์เมดเอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 24,800.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1013/62 24 เม.ย. 62

122 จดัจา๎งตรวจสอบคุณภาพหอ๎งผําตัดทางด๎านชีวภาพหอ๎งผําตัดไฮบริด 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีคิว จ ากดั 18,190.00 บริษัท ซีคิว จ ากดั 18,190.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1014/62 24 เม.ย. 62

123 จดัซ้ือรถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จ านวน 2 คัน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 14,364.00          บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 14,364.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1015/62 24 เม.ย. 62

124 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ (เกา๎อี้กลมสแเตนเลสหมุนปรับสูงต่ าได๎แบบมี

ล๎อเล่ือน)

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ จ ากดั 6,304.44 บริษัท เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ จ ากดั 6,304.44 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1016/62 24 เม.ย. 62

125 จดัซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ทางทนัตกรรม Gluma Desensitizer สารทาลดการเสียวฟนั 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั แอคคิวเรท พลัส 3,000.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั แอคคิวเรท พลัส 3,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1047/62 24 เม.ย. 62

126 จดัซ้ือกระดาษโฟโต๎ ขนาดA3 270 แกรม จ านวน 5 แพค็ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 1,819.00           บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 1,819.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1054/62 24 เม.ย. 62

127 จดัซ้ือหมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ จ านวน 8 รายการ 102,500.00 96,718.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บาย วัน จ ากดั 94,962.50 บริษัท บาย วัน จ ากดั 94,962.50 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1055/62 24 เม.ย. 62

128 จดัจา๎งบริการซํอมแซมและเปล่ียนอะไหลํ (ต๎ูแชํแข็งอุณหภมูิ -80 องศ๎เซลเซียส) 132,145.00 132,145.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  อุปกรณ์ และ เคมีวิจยั 132,145.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  อุปกรณ์ และ เคมีวิจยั 132,145.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1058/62 24 เม.ย. 62

129 จดัซ้ือชั้นวางหนังสือ และชั้นวางวารสารแบบเอียง 80,000.00 76,890.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั เอ.ย.ูเค. เฟอร์นิเจอร์ 76,890.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั เอ.ย.ูเค. เฟอร์นิเจอร์ 76,890.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1059/62 24 เม.ย. 62

130 จดัซ้ือถํานAA (Alkaline) 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 67,410.00          บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 67,410.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1067/62 24 เม.ย. 62

131 จดัซ้ือแผํน CD-R และ DVD-R 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 21,935.00 บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 21,935.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1070/62 24 เม.ย. 62

132 จดัซ้ือกระดาษทชิชูํสก๏อตต์ (แบบหอํ) 1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 1,177.00           บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 1,177.00                  ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1071/62 24 เม.ย. 62

133 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 14,873.00 14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 14,873.00 บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 14,873.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1074/62 24 เม.ย. 62

134 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 81,628.16 81,628.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 81,628.16 บริษัท ออฟฟศิเวิร์ค จ ากดั 81,628.16 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1078/62 24 เม.ย. 62

135 จดัจา๎งท างานพมิพ ์(คํูมือภาคปฏบิติัส าหรับนักศึกษาฯ) จ านวน 100 เลํม 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปรีชาพาณิชย์ โดย นาย ปรีชา แซํวํอง 15,000.00 ร๎านปรีชาพาณิชย์ โดย นาย ปรีชา แซํวํอง 15,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1082/62 24 เม.ย. 62

136 จดัซ้ือน้ าด่ืมบรรจขุวด ขนาด 600 ซีซี จ านวน 5000 โหล 208,650.00 208,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพน้ าทพิย์ จ ากดั 208,650.00        บริษัท กรุงเทพน้ าทพิย์ จ ากดั 208,650.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1084/62 24 เม.ย. 62
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137 จดัซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 2 รายการ 113,206.00 113,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามเคร่ืองกลเอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 113,206.00 บริษัท  สยามเคร่ืองกลเอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 113,206.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1087/62 24 เม.ย. 62

138 จดัจา๎งซํอมกล๎องสํองตรวจมุมมอง (HOPKINS II Telescope 30, 4 mm.) 102,185.00 102,185.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 102,185.00        หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 102,185.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1091/62 24 เม.ย. 62

139 จดัซ้ือต๎ูอบฆําเชื้อด๎วยความร๎อน จ านวน 1 เคร่ือง 200,000.00 199,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวนชั่น ทมี จ ากดั 199,500.00        บริษัท โปรเวนชั่น ทมี จ ากดั 199,500.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1092/62 24 เม.ย. 62

140 จดัจา๎งท าตรายางแบบหมึกในตัว 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอส อิมพร้ินท์ 550.00 ร๎านเอส อิมพร้ินท์ 550.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1094/62 24 เม.ย. 62

141 จดัซ้ือโต๏ะท างาน ขนาด 150x80x75 ซม. 19,500.00 16,200.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 16,200.87          บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 16,200.87                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1097/62 24 เม.ย. 62

142 จดัซ้ือเคร่ืองวัดความดันแบบกระเปา๋ 14,960.00 14,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากดั 14,960.00          บริษัท จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากดั 14,960.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1099/62 24 เม.ย. 62

143 จดัจา๎งท าปา้ยชื่อแพทย์ส าหรับสอด จ านวน 51 ชิ้น 16,500.00 16,371.00 เฉพาะเจาะจง อีทซีี ไอเดีย กรุ๏ป 16,371.00          อีทซีี ไอเดีย กรุ๏ป 16,371.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1101/62 24 เม.ย. 62

144 จดัจา๎งท าปา้ยภายนอก (ปา้ยราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ ฯ) 499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ททูวูัน บรูเดอร์ จ ากดั 499,690.00        บริษัท ททูวูัน บรูเดอร์ จ ากดั 499,690.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1108/62 24 เม.ย. 62

145 จดัซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท ์อิควิปเม๎นท ์เซ็นเตอร์ จ ากดั 5,800.00 บริษัท เบสท ์อิควิปเม๎นท ์เซ็นเตอร์ จ ากดั 5,800.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0130/62 24 เม.ย. 62

146 จดัจา๎งเหมาติดต้ังอุปกรณ์งานเดินสายไฟเบอร์ออฟติกและงานเดินสาย UTP CAT6 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอริณ เน็ทเวิร์ค จ ากดั 500,000.00 บริษัท ไอริณ เน็ทเวิร์ค จ ากดั 500,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0131/62 24 เม.ย. 62

147 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพฉ์ลากและบาร์โค๎ด 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทซีี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 14,445.00          บริษัท  ดับบลิวทซีี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 14,445.00                ราคาที่เหมาะสม อซ304-0141/62 24 เม.ย. 62

148 จดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองดมยาสลบ จ านวน 3 รายการ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 36,000.00 บริษัท เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 36,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0142/62 24 เม.ย. 62

149 จดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ Key for 0.5-7.4 mm chuck จ านวน 2 ชิ้น 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากดั 6,400.00 บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากดั 6,400.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0143/62 24 เม.ย. 62

150 จดัซ้ือซองพลาสติกใสํบตัร จ านวน 50 แพค็                   9,250.00             8,787.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 8,787.38           บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 8,787.38                  ราคาที่เหมาะสม อซ304-0149/62 24 เม.ย. 62

151 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ                 18,800.00            18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพด็ เอ็กซ์ จ ากดั 18,800.00 บริษัท เพด็ เอ็กซ์ จ ากดั 18,800.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0150/62 24 เม.ย. 62

152 จดัซ้ือยา จ านวน 19 รายการ 45,300.00 45,300.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 45,300.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 45,300.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0151/62 24 เม.ย. 62

153 จดัจา๎งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าฯ 99,039.20 99,039.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อควาพรํูา วอเทอร์ ซัพพลาย จ ากดั 99,039.20          บริษัท อควาพรํูา วอเทอร์ ซัพพลาย จ ากดั 99,039.20                ราคาที่เหมาะสม อซ304-0152/62 24 เม.ย. 62

154 จดัซ้ือกล๎องสํองระบบทางเดินหายใจ 667,359.00                       667,359.00 e-bidding บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์         605,000.00 บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์               605,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.105/2562 (001) 26 เม.ย.62

155 จดัซ้ือเคร่ืองล๎างตัวกรองไตเทยีมอัตโนมัติ Dialyzer reprocessing system 550,000.00              550,000.00         คัดเลือก บริษัท ซี วี พ ีเมดิคอล เทคโนโลยี จ ากดั 450,000.00        บริษัท ซี วี พ ีเมดิคอล เทคโนโลยี จ ากดั 450,000.00              ราคาที่เหมาะสม สพด.106/2562(001) 29 เม.ย. 62

156 จดัซ้ือ PTS Cartridge 0.05 EU/ML ( 10ชิ้น/กลํอง ) 1,691,456.00            1,691,456.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั 1,690,000.00      บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั 1,690,000.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.107/2562(001) 29 เม.ย. 62

157 จดัซ้ือเคร่ืองประเมินอัตราการเต๎นของหวัใจแบบเคล่ือนที่ จ านวน 2 รายการ 60,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีณา สปอร์ต อินเตอร์เทรด จ ากดั 58,000.00 บริษัท วีณา สปอร์ต อินเตอร์เทรด จ ากดั 58,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0954/62 29 เม.ย. 62

158 จดัซ้ือหฟูงัทางการแพทย์ จ านวน 7 ชุด 28,000.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,964.00          บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,964.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0988/62 29 เม.ย. 62

159 จดัซ้ือเคร่ืองชํวยการเต๎นของหวัใจภายนอกแบบชั่วคราว ชนิดกระต๎ุนหวัใจสองหอ๎งตํอเนื่องกนั 190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากดั 190,000.00        บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากดั 190,000.00              ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1008/62 29 เม.ย. 62

160 จดัซ้ือรถเข็นฉุกเฉิน (รถยาส าหรับวางยาสลบ) จ านวน 1 คัน 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป จ ากดั 90,000.00          บริษัท  เมดิทอป จ ากดั 90,000.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1009/62 29 เม.ย. 62

161 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 ชุด 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ากดั 12,000.00 บริษัท  โซวิค จ ากดั 12,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1040/62 29 เม.ย. 62

162 จดัซ้ือโทรทศัน์ LED 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 11,000.00 8,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 8,540.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 8,540.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1051/62 29 เม.ย. 62

163 จดัซ้ือหมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ จ านวน 8 รายการ 247,018.06 247,018.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 247,018.06 บริษัท ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 247,018.06 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1061/62 29 เม.ย. 62

164 จดัจา๎งท าปา้ยภายนอก จ านวน 3 รายการ 134,820.00 134,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ต บ๏อกซ์ จ ากดั 134,820.00 บริษัท อาร์ต บ๏อกซ์ จ ากดั 134,820.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1083/62 29 เม.ย. 62

165 จดัซ้ือหฟูงัทางการแพทย์ จ านวน 25 ชุด 96,300.00                96,300.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 96,300.00          บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 96,300.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1096/62 29 เม.ย. 62

166 จดัซ้ือเคร่ืองเย็บกระดาษและเคร่ืองเข๎าเลํม 8,000.00 6,108.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 6,108.52 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 6,108.52 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1098/62 29 เม.ย. 62

167 คําจา๎งเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร จ านวน 5 งวด 458,400.00 458,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยั แพคส์ อาร์มี่ การ์ต จ ากดั 380,920.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั แพคส์ อาร์มี่ การ์ต จ ากดั 380,920.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1133/62 29 เม.ย. 62

168 คําจา๎งเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร พ.ค. - ก.ย. 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยั แพคส์ อาร์มี่ การ์ต จ ากดั 409,981.20 บริษัท รักษาความปลอดภยั แพคส์ อาร์มี่ การ์ต จ ากดั 409,981.20 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1134/62 29 เม.ย. 62

169 จดัซ้ือเคร่ืองกระตุกหวัใจและติดตามสัญญาณชีพพร๎อมสํงข๎อมูลคล่ืนไฟฟา้หวัใจแบบวิเคราะห์

ผลผ๎ูปว่ยจากรถพยาบาล

1,300,000.00            1,300,000.00      e-bidding บริษัท  โซวิค จ ากดั 1,250,000.00      บริษัท  โซวิค จ ากดั 1,250,000.00            ราคาที่เหมาะสม สพด.110/2562(001) 30 เม.ย. 62

170 จดัซ้ือเคร่ืองควบคุมการใหส๎ารละลายทางหลอดเลือดด า 900,000.00              802,500.00 e-bidding บริษัท  ไบโอโนวํา จ ากดั 800,000.00        บริษัท  ไบโอโนวํา จ ากดั 800,000.00              ราคาที่เหมาะสม สพด.111/2562(001) 30 เม.ย. 62

171 จดัซ้ือเคร่ืองปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) 600,000.00              600,000.00 e-bidding หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  เอ็น.วาย.อาร์. 440,000.00        หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  เอ็น.วาย.อาร์. 440,000.00              ราคาที่เหมาะสม สพด.112/2562(001) 30 เม.ย. 62

172 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 6,378.00 6,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 6,378.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 6,378.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1002/62 30 เม.ย. 62

173 จดัซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนักสุนัขแบบแขวน 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  สุมน เมดิคอล 1,300.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั  สุมน เมดิคอล 1,300.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1003/62 30 เม.ย. 62
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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 หรือขอ้ตกลงซ้ือ/จ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน เมษายน 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

        126,823,677.08         121,803,862.88

รวมวงเงินที่จดัซ้ือ/จา๎ง (งบประมาณ)         126,823,677.08

รวมวงเงินที่ตกลงซ้ือ/จา๎ง         121,803,862.88

ประหยัดงบประมาณ             5,019,814.20
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