
แบบ สขร. 1

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือก  ราคาที่ตกลง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงซ้ือ/จ้าง
1 จดัซ้ือ ฐานข้อมูล จ านวน 2 รายการ 718,100.00 718,100.00 e-bidding บริษทั บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 718,100.00 บริษทั บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 718,100.00 ราคาเหมาะสม สพด.102/2563 (001) 8 เม.ย. 63

2 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองไซโคลตรอน (Cyclotron) แบบรวมอะไหล่ 6,500,000.00 6,550,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 6,300,000.00 บริษทั  ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 6,300,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.37/2563(001).1 22 เม.ย. 63

3 จดัซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 11 รายการ 6,311,000.00 2,842,800.00 คัดเลือก บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 1,560,000.00 บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 1,560,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.43/2563(001) 8 เม.ย. 63

คัดเลือก บริษทั อพัไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากดั 2,100,000.00 บริษทั อพัไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากดั 2,100,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.45/2563(001) 8 เม.ย. 63

คัดเลือก บริษทั  ไพรม์ เมดิคอล จ ากดั 495,200.00 บริษทั  ไพรม์ เมดิคอล จ ากดั 495,200.00 ราคาเหมาะสม สพด.46/2563(001) 8 เม.ย. 63

4 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 142,000.00 142,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอสพทิอล เอสเสทส์  แมเนจเมนท์ เซอร์วสิส์ จ ากดั 142,000.00 บริษทั ฮอสพทิอล เอสเสทส์  แมเนจเมนท์ เซอร์วสิส์ จ ากดั 142,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.6/2563(001).1 1 เม.ย. 63

5 จา้งออกแบบปรับปรุงพื้นที่หอผู้ปุวยใน ชั้น 7A 7B 8A 8B 949,000.00 949,000.00 e-bidding บริษทั บ้านอาร์คิเต็คส์ จ ากดั 949,000.00 บริษทั บ้านอาร์คิเต็คส์ จ ากดั 949,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.62/2563(001) 8 เม.ย. 63

6 ซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน 22,000,000.00 22,000,000.00 คัดเลือก บริษทั ฟเีออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 21,980,000.00 บริษทั ฟเีออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 21,980,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.65/2563 (001)-2 30 เม.ย. 63

7 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 337,500.00 337,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 337,500.00 บริษทั ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 337,500.00 ราคาเหมาะสม สพด.7/2563(001).1 1 เม.ย. 63

8 จา้งซักผ้าที่ให้บริการระบบบริหารจดัการผ้าแบบครบวงจร 3,045,797.48 3,045,797.48 e-bidding บริษทั  แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากดั 3,045,797.48 บริษทั  แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากดั 3,045,797.48 ราคาเหมาะสม สพด.73/2563 (001) 2 เม.ย. 63

9 ซ้ือระบบบริหารจดัการทรัพยากรส าหรับราชวทิบาลัยจฬุาภรณ์  ERP 54,900,000.00 54,900,000.00 คัดเลือก บริษทั ไอเอสเอส คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 54,900,000.00 บริษทั ไอเอสเอส คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 54,900,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.79/2563 (001) 11 เม.ย. 63

10 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 725,000.00 725,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 725,000.00 บริษทั ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 725,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.82/2563(001) 1 เม.ย. 63

11 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 313,500.00 313,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค จ ากดั 313,500.00 บริษทั  ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค จ ากดั 313,500.00 ราคาเหมาะสม สพด.94/2563(001) 1 เม.ย. 63

12 ซ้ือแบบจ าลองหุ่น/ชิ้นส่วนอวยัวะต่าง 168,000.00 168,000.00 e-bidding บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 168,000.00 บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 168,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.95/2563(001) 22 เม.ย. 63

13 ซ้ือหุ่นจ าลองคร่ึงตัว 848,000.00 848,000.00 e-bidding บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 848,000.00 บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 848,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.96/2563(001) 22 เม.ย. 63

14 ซ้ือหุ่นจ าลองคร่ึงตัว 690,000.00 690,000.00 e-bidding บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 690,000.00 บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 690,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.97/2563(001) 22 เม.ย. 63

15 ซ้ือเคร่ืองเลเซอร์ 890,000.00 890,000.00 e-bidding บริษทั โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จ ากดั 890,000.00 บริษทั โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จ ากดั 890,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.98/2563(001) 27 เม.ย. 63

16 ซ้ือเคร่ืองมืออปุกรณ์ OPD จกัษุ 980,000.00 980,000.00 e-bidding บริษทั อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 980,000.00 บริษทั อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 980,000.00 ราคาเหมาะสม สพพ.100/2563(001) 14 เม.ย. 63

17 ซ้ือสารเภสัชรังสี ไซโคลตรอน 147,660.00 147,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 147,660.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 147,660.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0037/63 21 เม.ย. 63

18 ซ้ืออะไหล่ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอสพทิอล เอสเสทส์  แมเนจเมนท์ เซอร์วสิส์ จ ากดั 2,140.00 บริษทั ฮอสพทิอล เอสเสทส์  แมเนจเมนท์ เซอร์วสิส์ จ ากดั 2,140.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0133/63 21 เม.ย. 63

19 ซ้ือสารทึบรังสี Iopamiro ๓๗๐ (๑๐๐ ml) และ Xenetix ๓๕๐ (๕๐ml) 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั 360,000.00 บริษทั อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั 360,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0207/63 10 เม.ย. 63

20 ซ้ือแฟมูพลาสติกใสแบบซอง 56,496.00 56,496.00 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 56,496.00 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 56,496.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0219/63 21 เม.ย. 63

21 ซ้ือเคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อรวมแบบ 3 สถานี 340,900.00 340,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟติเนส เอก็ซ์เซลเล้นซ์ จ ากดั 340,900.00 บริษทั ฟติเนส เอก็ซ์เซลเล้นซ์ จ ากดั 340,900.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0232/63 21 เม.ย. 63

22 เช่ารถตู้ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 บริษทั ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0237/63 21 เม.ย. 63

23 ซ้ือกระดาษ Defib ส าหรับ DFM100 27,720.00 27,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โซวคิ จ ากดั 27,720.00 บริษทั  โซวคิ จ ากดั 11,520.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0277/63 21 เม.ย. 63

24 ซ้ือเตียงนอนขนาด 3.5 ฟตุ (SB) 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ร่มโพธิท์อง บัดด้ี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 3,638.00 บริษทั ร่มโพธิท์อง บัดด้ี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 3,638.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0279/63 21 เม.ย. 63

25 จา้งท าบัตรประจ าตัวผู้ปุวยฮอร์โมนพร่อง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 3,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 3,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0280/63 21 เม.ย. 63

26 ซ้ือกระเป๋าผ้า 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมี่ยม อนิเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จ ากดั 4,815.00 บริษทั พรีเมี่ยม อนิเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จ ากดั 4,815.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0285/63 21 เม.ย. 63

27 จา้งตรวจเช็คและบ ารุงรักษา 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค จ ากดั 150,000.00 บริษทั  ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค จ ากดั 150,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0286/63 21 เม.ย. 63

28 จา้งท าปูายสต๊ิกเกอร์ 30,190.05 30,190.05 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 30,190.05 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 30,190.05 ราคาเหมาะสม อซ.04-0291/63 21 เม.ย. 63

29 จดัซ้ือสารเภสัชรังสี F-18-FDG 256,500.00 256,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 256,500.00 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 256,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0307/63 10 เม.ย. 63

30 จดัซ้ือสารเภสัชรังสี F-18-FDG 270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 270,000.00 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 270,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0310/63 10 เม.ย. 63

31 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ Voluson S10 BT16 79,586.60 79,586.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 79,586.60 บริษทั  ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 79,586.60 ราคาเหมาะสม อซ.04-0328/63 21 เม.ย. 63

32 จา้งตรวจเช็คและบ ารุงรักษา 141,946.20 141,946.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร์ ไบโอซายน์เอน็ซ์ จ ากดั 141,946.20 บริษทั วอีาร์ ไบโอซายน์เอน็ซ์ จ ากดั 141,946.20 ราคาเหมาะสม อซ.04-0331/63 21 เม.ย. 63

33 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ระบบปรับอากาศและระบบหล่อเย็น 374,149.68 374,149.68 เฉพาะเจาะจง บริษทั  บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 374,149.68 บริษทั  บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 374,149.68 ราคาเหมาะสม อซ.04-0334/63 21 เม.ย. 63

34 จา้งรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพรสซิเดนท์โกลบอลเมดิคอล จ ากดั 28,000.00 บริษทั เพรสซิเดนท์โกลบอลเมดิคอล จ ากดั 28,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0021/63 20 เม.ย. 63

35 จา้งเหมารถมินิบัส พร้อมคนขับ ขนาดไม่เกนิ 25 ที่นั่ง (มกราคม) 382,824.00 382,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วคีอฟท์ กรุ๊ป จ ากดั 382,824.00 บริษทั วคีอฟท์ กรุ๊ป จ ากดั 382,824.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0035/63 2 เม.ย. 63

36 จา้งท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 224,700.00 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาลาแม็กซ์ จ ากดั 224,700.00 บริษทั อาลาแม็กซ์ จ ากดั 224,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0036/63 10 เม.ย. 63

37 จา้งบ ารุงรักษาและดูแลรักษา เคร่ือง Fibroscan รุ่น F502 175,000.00 175,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวเลอร์ เฮลธ ์จ ากดั 175,000.00 บริษทั เวเลอร์ เฮลธ ์จ ากดั 175,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0045/63 20 เม.ย. 63

38 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ TOSHIBA TUS-A500 S/N:W5A14Y2159 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค จ ากดั 160,000.00 บริษทั  ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค จ ากดั 160,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0046/63 12 เม.ย. 63

39 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองอลัตราซาวด์ Supersonic รุ่น Aixplorer 385,000.00 385,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากดั 385,000.00 บริษทั  บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากดั 385,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0047/63 20 เม.ย. 63

40 จา้งเหมาขนเกบ็ขยะเคมีและขยะสารพษิ (เที่ยว) 136,500.00 136,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ 136,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ 136,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0052/63 20 เม.ย. 63

41 จา้งเหมารถบัส พร้อมคนขับ ขนาดไม่เกนิ 50 ที่นั่ง (วนั) 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั 22,500.00 บริษทั ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั 22,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0061/63 20 เม.ย. 63

42 จา้งติดต้ังผ้าม่านพร้อมราง 43,843.25 43,843.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริรักษ ์เดคอเรชั่น 43,843.25 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริรักษ ์เดคอเรชั่น 43,843.25 ราคาเหมาะสม อซ1010-0064/63 20 เม.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2563
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
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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 าเดือน เมษายน 2563
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

43 จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบ Chiller Plan Management System (เดือนเมษายน) 232,992.50 232,992.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั  แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 232,992.50 บริษทั  แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 232,992.50 ราคาเหมาะสม อซ1010-0095/63 20 เม.ย. 63

44 เช่าคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ต่อพว่ง 473,218.20 473,218.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จ ากดั 473,218.20 บริษทั เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จ ากดั 473,218.20 ราคาเหมาะสม อซ1010-0097/63 21 เม.ย. 63

45 เช่าพื้นที่ส าหรับจดักจิกรรม 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็กดี อนิเตอร์แอคทีฟ จ ากดั 29,425.00 บริษทั เด็กดี อนิเตอร์แอคทีฟ จ ากดั 29,425.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0098/63 20 เม.ย. 63

46 เช่าคลังสินค้า (พฤศจกิายน) 56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ ากดั 56,175.00 บริษทั ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ ากดั 56,175.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0100/63 20 เม.ย. 63

47 จา้งเหมารถตู้ พร้อมคนขับ (คัน) 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง เจา้หนี่อืน่ ๆ 78,000.00 เจา้หนี่อืน่ ๆ 78,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0105/63 20 เม.ย. 63

48 จา้งท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 449,935.00 449,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนเบอร์ มีเดีย จ ากดั 449,935.00 บริษทั เนเบอร์ มีเดีย จ ากดั 449,935.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0110/63 20 เม.ย. 63

49 จา้งเหมาบริการปูองกนัและก าจดัปลวก หนู แมลง พาหะน าโรคอนัไม่พงึประสงค์ (เดือนเมษายน) 124,999.98 124,999.98 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากดั 124,999.98 บริษทั แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากดั 124,999.98 ราคาเหมาะสม อซ1010-0112/63 20 เม.ย. 63

50 จา้งเหมาด าเนินการอบและพน่ยาฆ่าเชื้อ 69,027.84 69,027.84 เฉพาะเจาะจง เจา้หนี่อืน่ ๆ 69,027.84 เจา้หนี่อืน่ ๆ 69,027.84 ราคาเหมาะสม อซ1010-0113/63 20 เม.ย. 63

51 เช่าใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร สี ขนาด  A4 292,526.96 292,526.96 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 292,526.96 บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 292,526.96 ราคาเหมาะสม อซ1010-0114/63 8 เม.ย. 63

52 เช่าใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร สี ขนาด  A4 305,529.96 305,529.96 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 305,529.96 บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 305,529.96 ราคาเหมาะสม อซ1010-0115/63 8 เม.ย. 63

53 จา้งเหมาติดต้ังหลังคาโพล่ีคาร์บอเนต หน้าหอ้งฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวทิยาจฬุาภรณ์ 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไทยเกษม เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 350,000.00 บริษทั  ไทยเกษม เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 350,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0116/63 10 เม.ย. 63

54 จา้งเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟาู (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน) 249,994.80 249,994.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั  สยามเคร่ืองกลเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 249,994.80 บริษทั  สยามเคร่ืองกลเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 249,994.80 ราคาเหมาะสม อซ1010-0117/63 20 เม.ย. 63

55 ค่าเปิดใช้ระบบ BCP Platfrom 141,500.00 141,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จเีอเบิล จ ากดั 141,500.00 บริษทั จเีอเบิล จ ากดั 141,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0121/63 3 เม.ย. 63

56 จา้งเหมาบริการเคล่ือนย้าย 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั 100,000.00 บริษทั ซิสเนค อนิฟอเมชัน จ ากดั 100,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0123/63 20 เม.ย. 63

57 เช่าหอพกัส าหรับนักศึกษาพยาบาล 720,000.00 720,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชญาณี  บุรพรัตน์ 720,000.00 นางชญาณี  บุรพรัตน์ 720,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0125/63 10 เม.ย. 63

58 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ หมายเลขทะเบยีน ฮม -๔๘๑๘ จ านวน ๑ คัน 26,824.73 26,824.73 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า พเีอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (สาขาที่ 00001) 26,824.73 บริษทั โตโยต้า พเีอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (สาขาที่ 00001) 26,824.73 ราคาเหมาะสม อซ1010-0137/63 2 เม.ย. 63

59 เช่าตู้ QueQ 47,407.42 47,407.42 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากดั 47,407.42 บริษทั คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากดั 47,407.42 ราคาเหมาะสม อซ1010-0142/63 13 เม.ย. 63

60 เช่าใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร สี ขนาด  A4 292,672.88 292,672.88 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 292,672.88 บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 292,672.88 ราคาเหมาะสม อซ1010-0144/63 17 เม.ย. 63

61 เช่ารถตู้ 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 16,200.00 บริษทั ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 16,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0145/63 20 เม.ย. 63

62 จา้งเหมารถตู้ พร้อมคนขับ (คัน) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 9,000.00 บริษทั นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 9,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0147/63 20 เม.ย. 63

63 จา้งเหมาขนเกบ็และก าจดัขยะมูลฝอยติดเชื้อ (กโิลกรัม) 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยเอน็ไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 84,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยเอน็ไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 84,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0148/63 17 เม.ย. 63

64 จา้งซ่อมบ ารุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ 36,615.40 36,615.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีพแีอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 36,615.40 บริษทั ดีพแีอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 36,615.40 ราคาเหมาะสม อซ1010-0149/63 12 เม.ย. 63

65 จ้างเหมาปรับปรุงระบบสุขาภบิาลห้องน้ าชั่วคราว อาคารศูนยก์ารแพทยจ์ุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ กรณี สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ท าเนียบ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 40,000.00 บริษทั ท าเนียบ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 40,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0152/63 15 เม.ย. 63

66 เช่าโปรแกรมส าหรับค านวณทางด้านคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อใช้วิจัยภาพ (MATLAB CWL License) (รายปี) 267,500.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จ ากดั 267,500.00 บริษทั แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จ ากดั 267,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0156/63 18 เม.ย. 63

67 จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอช ดับบลิว ดี อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 64,200.00 บริษทั เอช ดับบลิว ดี อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 64,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0161/63 22 เม.ย. 63

68 จา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ 49,210.36 49,210.36 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า พเีอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (สาขาที่ 00001) 49,210.36 บริษทั โตโยต้า พเีอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (สาขาที่ 00001) 49,210.36 ราคาเหมาะสม อซ1010-0165/63 23 เม.ย. 63

69 จา้งเหมาจดัเล้ียง (ชุด) 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมจกิ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 500,000.00 บริษทั แมจกิ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 500,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0168/63 28 เม.ย. 63

70 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ห้องปฏิบัติการ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 90,950.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 90,950.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0169/63 28 เม.ย. 63

71 จดัซ้ือ (NBS) Rituximab sterile sol 500 mg/50mL[HAD]**ใช้เฉพาะเคส**( Redditux 500mg/50ml Inj [HAD]**ใช้เฉพาะเคส** ) 160,339.50 160,339.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 160,339.50 บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 160,339.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0055/63 16 เม.ย. 63

72 จัดซ้ือ Infliximab sterile pwdr 100 mg (NED) **ใช้เฉพาะเคส**( Remsima 100 mg inj (NED) **ใช้เฉพาะเคส** ) 89,856.00 89,856.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อนิโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากดั 89,856.00 บริษทั  อนิโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากดั 89,856.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0057/63 16 เม.ย. 63

73 จดัซ้ือDNA LoBind tube 1.5 ml 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ไบร์ท จ ากดั 89,880.00 บริษทั ซายน์ไบร์ท จ ากดั 89,880.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0062/63 10 เม.ย. 63

74 จดัซ้ือหุ่นจ าลองกระดูกเชิงกราน 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 45,600.00 บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 45,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0068/63 16 เม.ย. 63

75 จดัซ้ือหุ่นจ าลองเด็กทารก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อพัไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากดั 7,000.00 บริษทั อพัไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากดั 7,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0069/63 16 เม.ย. 63

76 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 29,960.00 บริษทั  ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 29,960.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0079/63 3 เม.ย. 63

77 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 29,960.00 บริษทั  ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 29,960.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0091/63 3 เม.ย. 63

78 จดัซ้ือหุ่นจ าลองการดูแลทวารเทียมทางหน้าท้อง 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อพัไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากดั 23,000.00 บริษทั อพัไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากดั 23,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0099/63 16 เม.ย. 63

79 จา้งท ากระเป๋าทรงชายหาด 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปโลเมคเกอร์ จ ากดั 9,750.00 บริษทั โปโลเมคเกอร์ จ ากดั 9,750.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0117/63 16 เม.ย. 63

80 จดัซ้ือ Ramucirumab sterile sol 500 mg/50 mL (NED) **ใช้เฉพาะเคส** 385,200.00 385,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 385,200.00 บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 385,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0139/63 16 เม.ย. 63

81 จดัซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 53,080.00 53,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั(มหาชน) 53,080.00 บริษทั  อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั(มหาชน) 53,080.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0152/63 16 เม.ย. 63

82 จดัซ้ือขาต้ังกล้อง 5,756.60 5,756.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซลส์ดอทคอม จ ากดั 5,756.60 บริษทั เซลส์ดอทคอม จ ากดั 5,756.60 ราคาเหมาะสม อซ1111-0165/63 3 เม.ย. 63

83 จดัซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิเซส จ ากดั 31,030.00 บริษทั แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิเซส จ ากดั 31,030.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0166/63 3 เม.ย. 63

84 จดัซ้ือกระดานฟลิปชาร์ท 9,167.50 9,167.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 9,167.50 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 9,167.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0169/63 3 เม.ย. 63

85 จา้งท าปูาย Cutout แจง้ปิดเส้นทางการจราจร ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร 74,846.50 74,846.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 74,846.50 บริษทั แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 74,846.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0174/63 16 เม.ย. 63

86 จดัซ้ือน้ ายาหมวดงานเคมีคลินิค ส าหรับการตรวจวิเคราะหเ์คมีคลินิคทัว่ไป ศูนย์การแพทย์จฬุาภรณ์เฉลิมพระเกยีรติ จ านวน ๒๔ รายการ 248,454.00 248,454.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 248,454.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 248,454.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0182/63 21 เม.ย. 63
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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 าเดือน เมษายน 2563
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

87 จดัซ้ือน้ ายาหมวดงานเคมีคลินิค ส าหรับการตรวจวเิคราะห์เคมีคลินิคทั่วไป จ านวน ๒๒ รายการ 346,091.60 346,091.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 346,091.60 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 48,685.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0184/63 21 เม.ย. 63

88 จดัซ้ือ Sodium chloride sterile sol 0.9% for irrigation(GHP) (twist cap) 1000 mL( NSS irrigate(GHP) 50,600.00 50,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 50,600.00 บริษทั  เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 50,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0203/63 10 เม.ย. 63

89 จดัซ้ือเคร่ืองปั๊มน้ า BADU47 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นอร์ทอสีท์ พลูส์บิวเตอร์ 27,820.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นอร์ทอสีท์ พลูส์บิวเตอร์ 27,820.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0221/63 21 เม.ย. 63

90 จา้งท าใบปลิวเสาร์สุขภาพดี คร้ังที่3 ข้อดีสูงวยั เป็นสุข( ใบปลิวเสาร์สุขภาพดี คร้ังที่3ข้อดีสูงวยั เป็นสุข ) 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 4,280.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 4,280.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0239/63 16 เม.ย. 63

91 จ้างท าแผ่นพบั หลักสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต MD-UCL ขนาด A4( แผ่นพบั หลักสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต MD-UCL ขนาด A4. ) 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 15,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0250/63 16 เม.ย. 63

92 จดัซ้ือAxitinib tab 1  mg (NED) ** ใช้เฉพาะเคส **( Inlyta 1 mg  tab (14^s)  (NED) ** ใช้เฉพาะเคส ** ) 175,651.20 175,651.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 175,651.20 บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 175,651.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-0274/63 17 เม.ย. 63

93 จัดซ้ือ 3-Way with MicroClave (011-C3352) (100745002)( 3-Way with MicroClave (011-C3352) (100745002). ) 17,850.00 17,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 17,850.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 17,850.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0321/63 21 เม.ย. 63

94 จัดซ้ือ L-Lysine MONOHYDROCHLORIDE PHARMAGRADE (100gm)( L-Lysine MONOHYDROCHLORIDE PHARMAGRADE (100gm). ) 14,755.30 14,755.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 14,755.30 บริษทั  เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 14,755.30 ราคาเหมาะสม อซ1111-0360/63 17 เม.ย. 63

95 จดัซ้ือ FMISO Reagent Kit for Ora Neptis Synthesizer, Reagents for the synthesis of 18F-FMISO 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 58,850.00 บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 58,850.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0366/63 17 เม.ย. 63

96 จดัซ้ือ FMISO CASSETTE for Ora Neptis Synthesizer, for the synthesis of 18F-FMISO 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 29,425.00 บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 29,425.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0368/63 17 เม.ย. 63

97 จัดซ้ือ SP FOR PT18F NB25 Maintennance KIT( SP FOR PT18F NB25 Maintennance KIT. ) 371,397.00 371,397.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 371,397.00 บริษทั  ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 371,397.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0369/63 21 เม.ย. 63

98 จดัซ้ือ สารเภสัชรังสี F-18 FDG (15 mCI)( สารเภสัชรังสี F-18 FDG (15 mCI). ) 378,000.00 378,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 378,000.00 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 378,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0370/63 17 เม.ย. 63

99 จดัซ้ือ Grocott for fungi (GMS) 9,550.00 9,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอ เอส ไซน์ จ ากดั 9,550.00 บริษทั  เอ เอส ไซน์ จ ากดั 9,550.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0381/63 17 เม.ย. 63

100 จดัซ้ือโทรทัศน์ 61,995.80 61,995.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 61,995.80 บริษทั  ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 61,995.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-0391/63 10 เม.ย. 63

101 จดัซ้ือ CT Cardiac Imaging Technique,Normal Anatomy and Variations( หนังสือ ) 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุทธพิงษ ์ จงจริะศิริ 90,000.00 นาย สุทธพิงษ ์ จงจริะศิริ 90,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0400/63 17 เม.ย. 63

102 ซ้ือหนังสือ จ านวน 16 รายการ 14,427.00 14,427.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 14,427.00 ศูนย์หนังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 14,427.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0402/63 17 เม.ย. 63

103 ซ้ือ ชุดตรวจ HIV1/2 แบบ Cassette( SD Bioline HIV1/2 3.0 Cassette"30 Test" ) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 9,000.00 บริษทั เอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 9,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0407/63 10 เม.ย. 63

104 จดัซ้ือ Recombinant human thrombopoietin 15,000 U/mL (vial 1 mL) (NED) **ใช้เฉพาะเคส** 149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  บี. เอล็. เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 149,800.00 บริษทั  บี. เอล็. เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 149,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0432/63 17 เม.ย. 63

105 จดัซ้ือ PSMA, DOTA -PSMA-617, PSMA617 (C49H71N9016) 1 mg 292,000.00 292,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากดั 292,000.00 บริษทั นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากดั 292,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0435/63 10 เม.ย. 63

106 จดัซ้ือ RIQAS-Blood Gas Programme.( RIQAS-Blood Gas Programme ) 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดิทอป จ ากดั 40,125.00 บริษทั  เมดิทอป จ ากดั 40,125.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0437/63 17 เม.ย. 63

107 จัดซ้ือ RIQAS-ESR Programme( RDX-RQ9163 Riqas-Erythrocyte Sedimentation rate (ESR) ) 12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดิทอป จ ากดั 12,037.50 บริษทั  เมดิทอป จ ากดั 12,037.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0438/63 10 เม.ย. 63

108 จดัซ้ือ H. pylori (Urease test)( Pronto dry ) 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็จ ีโปรเกรสซีฟ จ ากดั 45,000.00 บริษทั เอน็จ ีโปรเกรสซีฟ จ ากดั 45,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0440/63 17 เม.ย. 63

109 จัดซ้ือ AL3050HV Alphalisa CTLA-4(HUMAN)KIT 100 PTS( AL3050HV Alphalisa CTLA-4(HUMAN)KIT 100 PTS. ) 140,170.00 140,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  พ ี อนิเตอร์เทรด  อคิวปิเม้นท์  จ ากดั 140,170.00 บริษทั  พ ี อนิเตอร์เทรด  อคิวปิเม้นท์  จ ากดั 140,170.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0490/63 21 เม.ย. 63

110 จดัซ้ือ SUPERSCRIPT VILO cDNA SYNTHESIS KIT,50 119,497.60 119,497.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั  กบิไทย จ ากดั 119,497.60 บริษทั  กบิไทย จ ากดั 119,497.60 ราคาเหมาะสม อซ1111-0491/63 21 เม.ย. 63

111 จา้งท ากรอบไม้เส้นสีทองพร้อมรูป( กรอบไม้เส้นสีทองพร้อมรูป. ) 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี (ร้านศรีวนัชาติ) 6,420.00 นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี (ร้านศรีวนัชาติ) 6,420.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0508/63 21 เม.ย. 63

112 จดัซ้ือTRIZOL REAGENT,100 ML (1IV11-15596-026)( TRIZOL REAGENT,100 ML (1IV11-15596-026). ) 16,884.60 16,884.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั  กบิไทย จ ากดั 16,884.60 บริษทั  กบิไทย จ ากดั 16,884.60 ราคาเหมาะสม อซ1111-0513/63 21 เม.ย. 63

113 จดัซ้ือ HBV Viral load( CAP/CTM HBV Test (72 test) ) 406,771.20 406,771.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 406,771.20 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 406,771.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-0544/63 17 เม.ย. 63

114 จดัซ้ือ Liquid based cytology ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก (SurePath) 214,000.00 214,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 214,000.00 บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 214,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0552/63 21 เม.ย. 63

115 จา้งท าปูายบอกชื่อหน่วยงานติดฝูาเพดาน ขนาด ๒๕x๙๐ ซม. 338,441.00 338,441.00 เฉพาะเจาะจง อทีีซี ไอเดีย กรุ๊ป 338,441.00 อทีีซี ไอเดีย กรุ๊ป 338,441.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0564/63 16 เม.ย. 63

116 จดัซ้ือชุดเคร่ืองขยายเสียง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอทอส คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 40,000.00 บริษทั ไอทอส คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 40,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0570/63 21 เม.ย. 63

117 จดัซ้ือระบบการบันทึกข้อมูล DRG เพื่อให้สามารถใช้  TDRG Grouper ประมวลผล 343,470.00 343,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สแตนดาร์ดโซลูชัน จ ากดั 343,470.00 บริษทั สแตนดาร์ดโซลูชัน จ ากดั 343,470.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0589/63 8 เม.ย. 63

118 จดัซ้ือ Doxycycline  100  Mg. (แบบเม็ด) 9,975.00 9,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 9,975.00 บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 9,975.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0595/63 17 เม.ย. 63

119 จดัซ้ือCarprofen 50 mg inj 27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 27,900.00 บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 27,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0596/63 21 เม.ย. 63

120 จดัซ้ือ Infervac inj 10 ml 27,636.00 27,636.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 27,636.00 บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 27,636.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0597/63 17 เม.ย. 63

121 จดัซ้ือ สีย้อม Hematoxylin ขนาด 1000 ml 44,137.50 44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอ เอส ไซน์ จ ากดั 44,137.50 บริษทั  เอ เอส ไซน์ จ ากดั 44,137.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0598/63 21 เม.ย. 63

122 จา้งท าพระเกีย้วทองเหลืองลงยา จ.ภ. ส าหรับติดกรอบรูป ขนาด 2.5 ซม. 72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 72,760.00 บริษทั สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 72,760.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0609/63 13 เม.ย. 63

123 จดัซ้ือกล้องถ่ายภาพ 27,277.51 27,277.51 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซลส์ดอทคอม จ ากดั 27,277.51 บริษทั เซลส์ดอทคอม จ ากดั 27,277.51 ราคาเหมาะสม อซ1111-0610/63 21 เม.ย. 63

124 จดัซ้ือเคร่ืองท าความสะอาด 23,798.94 23,798.94 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซลส์ดอทคอม จ ากดั 23,798.94 บริษทั เซลส์ดอทคอม จ ากดั 23,798.94 ราคาเหมาะสม อซ1111-0614/63 21 เม.ย. 63

125 จา้งท าเหรียญรางวลั( เหรียญรางวลั. ) 1,444,500.00 1,444,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วนิสตาร์ ถ้วยรางวลัและของช าร่วย จ ากดั 1,444,500.00 บริษทั วนิสตาร์ ถ้วยรางวลัและของช าร่วย จ ากดั 1,444,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0621/63 2 เม.ย. 63

126 จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุุน 3,245.00 3,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 3,245.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 3,245.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0623/63 17 เม.ย. 63

127 จัดซ้ือน้ ายาเร่งด่วน ของหมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการวิเคราะห ์Thyroid ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 410,130.00 410,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 410,130.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 410,130.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0626/63 17 เม.ย. 63

128 จดัซ้ือชุดไมโครโฟนไร้สาย 361,446.00 361,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั 361,446.00 บริษทั เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั 361,446.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0631/63 21 เม.ย. 63

129 จดัซ้ือโต๊ะท างาน 135 ซม. 20,083.90 20,083.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 20,083.90 บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 20,083.90 ราคาเหมาะสม อซ1111-0635/63 16 เม.ย. 63

130 จดัซ้ือ 50M HDMI EXTENDER OVER UTP CABLE 3D SUPPORT 29,790.00 29,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะ อนิฟนิิต้ี ดาต้า จ ากดั 29,790.00 บริษทั เดอะ อนิฟนิิต้ี ดาต้า จ ากดั 29,790.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0641/63 8 เม.ย. 63
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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 าเดือน เมษายน 2563
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

131 จดัซ้ือ Oxygen Flow Meter( อปุกรณ์ควบคุมและปรับแรงดันออกซิเจน ) 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไอดีเวลล์ จ ากดั 11,000.00 บริษทั  ไอดีเวลล์ จ ากดั 11,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0647/63 17 เม.ย. 63

132 จดัซ้ือโคมอุน่ความร้อน 9,202.00 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ติงล่ี เมดิซีน อมิพอร์ต จ ากดั 9,202.00 บริษทั ติงล่ี เมดิซีน อมิพอร์ต จ ากดั 9,202.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0649/63 17 เม.ย. 63

133 จดัซ้ือเคร่ืองผลิตออกซิเจน 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิแคร์ จ ากดั 90,000.00 บริษทั ออมนิแคร์ จ ากดั 90,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0651/63 17 เม.ย. 63

134 จดัซ้ือเคร่ืองผลิตออกซิเจน 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เฮลท์ พลัส คอลเนอร์ 48,000.00 เฮลท์ พลัส คอลเนอร์ 48,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0652/63 17 เม.ย. 63

135 จดัซ้ือฟล์ิมยืดพนัพาเลท 50 ซม. X 300 ม.( ฟล์ิมยืดพนัพาเลท 50 ซม. X 300 ม.. ) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 3,000.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 3,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0653/63 21 เม.ย. 63

136 จดัซ้ือโต๊ะประชุมทรงรี 18,145.00 18,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 18,145.00 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 18,145.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0654/63 21 เม.ย. 63

137 จดัซ้ือซองเอกสารสีขาว A4( ซองเอกสารสีขาว A4. ) 5,049.17 5,049.17 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 5,049.17 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 5,049.17 ราคาเหมาะสม อซ1111-0656/63 17 เม.ย. 63

138 จดัซ้ือโต๊ะขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 392,690.00 392,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 392,690.00 บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 392,690.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0659/63 2 เม.ย. 63

139 จดัซ้ือผ้าปูที่นอน (3.5 ฟตุ)( ผ้าปูที่นอน (3.5 ฟตุ). ) 36,208.80 36,208.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านที่นอน 36,208.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านที่นอน 36,208.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-0662/63 21 เม.ย. 63

140 จดัซ้ือหูฟงัทางการแพทย์ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากดั 4,400.00 บริษทั จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากดั 4,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0665/63 17 เม.ย. 63

141 จดัซ้ือโคมไฟท าหัตการ 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอออร์ต้า เมดิคอล จ ากดั 39,500.00 บริษทั เอออร์ต้า เมดิคอล จ ากดั 39,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0666/63 17 เม.ย. 63

142 จดัซ้ือพดัลมติดผนัง 25,840.00 25,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 25,840.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 25,840.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0667/63 21 เม.ย. 63

143 จดัซ้ือเคร่ืองเจาะและเข้าเล่ม 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 17,000.00 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 17,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0670/63 21 เม.ย. 63

144 จดัซ้ือNuclease-free water (1000 mL) 2,869.74 2,869.74 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 2,869.74 บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 2,869.74 ราคาเหมาะสม อซ1111-0673/63 17 เม.ย. 63

145 จดัซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัด ENT 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคเอเบิ้ลเทค จ ากดั 30,000.00 บริษทั เคเอเบิ้ลเทค จ ากดั 30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0674/63 17 เม.ย. 63

146 จดัซ้ือเคร่ืองวดัค่าความเป็น กรด-ด่าง pH 58,250.80 58,250.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมทเล่อร์-โทเลโด(ประเทศไทย) จ ากดั 58,250.80 บริษทั  เมทเล่อร์-โทเลโด(ประเทศไทย) จ ากดั 58,250.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-0676/63 17 เม.ย. 63

147 จัดซ้ือสายสวนปสัสาวะชนิดในทอ่ไต Ureteral Stent Both Sides (Nephrostomy set 10 F) (DRG6001; UC-; SC-) บ.บอสตัน. ) 3,999.66 3,999.66 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) จ ากดั 3,999.66 บริษทั บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) จ ากดั 3,999.66 ราคาเหมาะสม อซ1111-0684/63 17 เม.ย. 63

148 จา้งท าตรายางส่ังท า( ตรายางส่ังท า. ) 7,470.00 7,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อมิพร้ินท์ 7,470.00 ร้านเอส อมิพร้ินท์ 7,470.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0701/63 21 เม.ย. 63

149 จดัซ้ือเกา้อีโ้ซฟายาว 4,540.00 4,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 4,540.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 4,540.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0702/63 21 เม.ย. 63

150 จา้งท าตราสัญลักษณ์เนื้อบรอน์ชุบทองลงยา 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 130,000.00 บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 40,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0703/63 13 เม.ย. 63

151 จ าท าแบบพมิพสั์ญญา การยืมเงิน( แบบพมิพสั์ญญา การยืมเงิน. ) 8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ทานตะวนัเปเปอร์  จ ากดั 8,453.00 บริษทั  ทานตะวนัเปเปอร์  จ ากดั 8,453.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0705/63 21 เม.ย. 63

152 จดัซ้ือDefibrillator( เคร่ืองกระตุกหัวใจแบบไฟฟาู 12 ลีค ) 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โซวคิ จ ากดั 400,000.00 บริษทั  โซวคิ จ ากดั 400,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0707/63 21 เม.ย. 63

153 จัดซ้ือ RIQAS-Coagulation Programme( RDX-RQ9135 Riqas-Coagulation Programme (Monthly Sample) ) 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดิทอป จ ากดั 13,910.00 บริษทั  เมดิทอป จ ากดั 13,910.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0710/63 17 เม.ย. 63

154 จา้งท านามบัตรพนักงาน 2,006.25 2,006.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิดดี พร้ินต้ิง จ ากดั 2,006.25 บริษทั คิดดี พร้ินต้ิง จ ากดั 2,006.25 ราคาเหมาะสม อซ1111-0712/63 21 เม.ย. 63

155 จา้งท านามบัตรผู้บริหาร 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิดดี พร้ินต้ิง จ ากดั 802.50 บริษทั คิดดี พร้ินต้ิง จ ากดั 802.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0714/63 21 เม.ย. 63

156 จดัซ้ือโทรทัศน์ 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ ดีล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 5,243.00 บริษทั กูด๊ ดีล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 5,243.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0737/63 21 เม.ย. 63

157 จดัซ้ือเต้ารับคู่ 3ขา มีกราวด์( เต้ารับคู่ 3ขา มีกราวด์. ) 12,502.00 12,502.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 12,502.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 12,502.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0744/63 21 เม.ย. 63

158 จา้งผลิตปูาย Standy 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 4,280.00 บริษทั แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 4,280.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0746/63 21 เม.ย. 63

159 จา้งท านามบัตรผู้บริหาร 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิดดี พร้ินต้ิง จ ากดั 802.50 บริษทั คิดดี พร้ินต้ิง จ ากดั 802.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0780/63 21 เม.ย. 63

160 จดัซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 150 ซม. 40,086.12 40,086.12 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 40,086.12 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 40,086.12 ราคาเหมาะสม อซ1111-0781/63 21 เม.ย. 63

161 จัดซ้ือเวชภณัฑ์และอปุกรณ์อวัยวะเทยีม ในการบ าบดัรักษาโรค (BARD PTFE Felt ๖x๖ ๑๕.๒x๑๕.๒cm) จ านวน ๑ รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซัมมิท เฮลธแ์คร์ จ ากดั 30,000.00 บริษทั ซัมมิท เฮลธแ์คร์ จ ากดั 30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0787/63 1 เม.ย. 63

162 จดัซ้ือเคร่ืองวดัอณุหภูมิ ระบบอนิฟาเรด 7,470.00 7,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โนเบิล เมด จ ากดั 7,470.00 บริษทั  โนเบิล เมด จ ากดั 7,470.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0789/63 1 เม.ย. 63

163 จดัซ้ือเคร่ืองวดัอณุหภูมิ ระบบอนิฟาเรด 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โนเบิล เมด จ ากดั 4,980.00 บริษทั  โนเบิล เมด จ ากดั 4,980.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0790/63 1 เม.ย. 63

164 จดัซ้ือซ้ือวคัซีนรวม ๖โรค ส าหรับโรงพยาบาลสัตวท์ิพย์พมิาน 63,750.00 63,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 63,750.00 บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 63,750.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0793/63 1 เม.ย. 63

165 จดัซ้ือหูฟงัทางการแพทย์ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากดั 14,400.00 บริษทั จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากดั 14,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0796/63 1 เม.ย. 63

166 จดัซ้ือหูฟงัทางการแพทย์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสส์เมดเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 2,800.00 บริษทั บอสส์เมดเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 2,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0799/63 1 เม.ย. 63

167 จดัซ้ือเคร่ืองวดัอณุหภูมิทางหู 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 85,600.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 85,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0800/63 1 เม.ย. 63

168 จดัซ้ืออปุกรณ์ผ่าตัดภายในช่องอกแบบแผลเล็ก 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 400,000.00 บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 400,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0804/63 2 เม.ย. 63

169 จัดซ้ือเวชภณัฑ์และอุปกรณ์อวยัวะเทยีมในการบ าบดัรักษาโรค (Spongostan special ๗ cm x ๕ cm x ๐.๑ cm) จ านวน ๑ รายการ 52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากดั 52,430.00 บริษทั  จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากดั 52,430.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0805/63 2 เม.ย. 63

170 จดัซ้ือเวชภัณฑ์และอปุกรณ์อวยัวะเทียมในการบ าบัดรักษาโรค จ านวน ๒ รายการ 39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 39,376.00 บริษทั  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 5,136.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0806/63 2 เม.ย. 63

171 จัดซ้ือเวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบ าบัดรักษาโรค (Central Venous Catheter PICC Two-Lumen Catheter set ๕fr. ๕๐ cm) จ านวน ๑ รายการ 331,700.00 331,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 331,700.00 บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 331,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0808/63 2 เม.ย. 63

172 จดัซ้ือเวชภัณฑ์และอปุกรณ์อวยัวะเทียมในการบ าบัดรักษาโรค จ านวน ๕ รายการ 54,500.00 54,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 54,500.00 บริษทั คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 35,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0809/63 2 เม.ย. 63

173 จดัซ้ือแบบจ าลองโครงกระดูก 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 24,000.00 บริษทั โฟร์ดี อ.ีเอม็.จ ากดั 24,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0810/63 2 เม.ย. 63

174 จา้งท านามบัตรผู้บริหาร 1,203.75 1,203.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิดดี พร้ินต้ิง จ ากดั 1,203.75 บริษทั คิดดี พร้ินต้ิง จ ากดั 1,203.75 ราคาเหมาะสม อซ1111-0811/63 8 เม.ย. 63
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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 าเดือน เมษายน 2563
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

175 จดัซ้ือถังขยะ 6,999.94 6,999.94 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เจนบรรเจดิ จ ากดั 6,999.94 บริษทั  เจนบรรเจดิ จ ากดั 6,999.94 ราคาเหมาะสม อซ1111-0813/63 2 เม.ย. 63

176 จดัซ้ือหุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง/ฉีดน้ าเข้าทางทวารหนัก 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั 70,000.00 บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั 70,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0814/63 2 เม.ย. 63

177 จดัซ้ือหุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชายแบบคร่ึงตัว 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั 70,000.00 บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั 70,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0815/63 2 เม.ย. 63

178 จดัซ้ือถังขยะเหล่ียมขาเหยียบ มีล้อ ขนาด 85 ลิตร( ถังขยะเหล่ียมขาเหยียบ มีล้อ ขนาด 85 ลิตร. ) 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 17,500.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 17,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0816/63 2 เม.ย. 63

179 จดัซ้ืออปุกรณ์ดามหลัง 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 12,500.00 บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 12,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0817/63 2 เม.ย. 63

180 จดัซ้ือเคร่ืองเพิ่มสารพนัธกุรรม 1,700,000.00 1,700,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยีนพลัส จ ากดั 1,700,000.00 บริษทั ยีนพลัส จ ากดั 1,700,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0818/63 21 เม.ย. 63

181 จดัซ้ือเคร่ืองไมโครเวฟ 96,916.00 96,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 96,916.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 96,916.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0819/63 3 เม.ย. 63

182 จดัซ้ืออปุกรณ์ปูองกนักระดูกคอ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 5,400.00 บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 5,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0820/63 3 เม.ย. 63

183 จดัซ้ือโทรทัศน์ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 46,000.00 บริษทั สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 46,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0821/63 21 เม.ย. 63

184 จดัซ้ือโทรทัศน์ 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 24,400.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 24,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0822/63 17 เม.ย. 63

185 จัดซ้ือแผ่นส่วนหน้ากา๊ซออกซิเจน (Oxygen Finish Assembly)( แผ่นส่วนหน้ากา๊ซออกซิเจน (Oxygen Finish Assembly). ) 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เจ.อ.ีพ.ีเอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 5,778.00 บริษทั  เจ.อ.ีพ.ีเอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 5,778.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0824/63 3 เม.ย. 63

186 จดัซ้ือเปลตักผู้ปุวย 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 69,000.00 บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 69,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0825/63 3 เม.ย. 63

187 จดัซ้ือชุดเฝือกลมสูญญากาศ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 28,000.00 บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 28,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0826/63 3 เม.ย. 63

188 จดัซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาต้า เน็ต โซลูชั่น จ ากดั 170,000.00 บริษทั ดาต้า เน็ต โซลูชั่น จ ากดั 170,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0827/63 3 เม.ย. 63

189 จดัซ้ือเปลตักผู้ปุวย 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 24,500.00 บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 24,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0828/63 3 เม.ย. 63

190 จดัซ้ือชุดเฝือกลมสูญญากาศ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 22,000.00 บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 22,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0829/63 3 เม.ย. 63

191 จดัซ้ือ Padslide( แผ่นรองนอนเคล่ือนย้ายผู้ปุวย ) 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 21,500.00 บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 21,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0830/63 3 เม.ย. 63

192 จดัซ้ือน้ ายาเร่งด่วน ของหมวดงานอมิมูโนโลยี ส าหรับการวเิคราะห์ Thyroid 385,414.00 385,414.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 385,414.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 385,414.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0833/63 3 เม.ย. 63

193 จดัซ้ือชุดเคร่ืองนอน 108,177.00 108,177.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านที่นอน 108,177.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านที่นอน 108,177.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0838/63 21 เม.ย. 63

194 จา้งผลิตปูายส าหรับการย้ายคลินิกชั่วคราวเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID - ๑๙ 22,416.50 22,416.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 22,416.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 22,416.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0841/63 7 เม.ย. 63

195 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๔ รายการ 313,200.00 212,239.85 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 212,239.85 บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 212,239.85 ราคาเหมาะสม อซ1111-0842/63 7 เม.ย. 63

196 จดัซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก (Ventilator) 11,700,000.00 11,700,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โซวคิ จ ากดั 11,700,000.00 บริษทั  โซวคิ จ ากดั 11,700,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0843/63 17 เม.ย. 63

197 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ านวน 10 รายการ 14,860.00 8,738.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 8,738.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 8,738.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0847/63 10 เม.ย. 63

198 จดัซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอชบีพ ีอนิโนเวชั่น จ ากดั 132,000.00 บริษทั เอชบีพ ีอนิโนเวชั่น จ ากดั 132,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0852/63 13 เม.ย. 63

199 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 4 รายการ 43,500.00 38,290.02 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 38,290.02 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 38,290.02 ราคาเหมาะสม อซ1111-0856/63 9 เม.ย. 63

200 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารสูง(เหล็ก) 70,000.00 47,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 47,750.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 47,750.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0857/63 9 เม.ย. 63

201 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ 16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 16,585.00 บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 16,585.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0858/63 9 เม.ย. 63

202 จดัซ้ือ Multichannel( เคร่ืองดูดจา่ยสารละลาย แบบ 8 ช่อง ) 250,000.00 173,061.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 173,061.80 บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จ ากดั 173,061.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-0859/63 9 เม.ย. 63

203 จดัซ้ือบอร์ดประชาสัมพนัธแ์บบต้ังพื้น 23,559.99 23,559.99 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 23,559.99 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 23,559.99 ราคาเหมาะสม อซ1111-0860/63 9 เม.ย. 63

204 จดัซ้ือเคร่ืองให้สารละลายทางหลอดเลือด Infusion Pump 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 80,250.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 80,250.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0864/63 10 เม.ย. 63

205 จดัซ้ือสารเคมี และวสัดุทางวทิยาศาสตร์ จ าเป็นเร่งด่วน หน่วยพยาธวิทิยา จ านวน 7 รายการ 63,622.20 63,622.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 63,622.20 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 63,622.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-0865/63 10 เม.ย. 63

206 จดัซ้ือกล่องพยาบาล 945.24 945.24 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 945.24 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 945.24 ราคาเหมาะสม อซ1111-0866/63 21 เม.ย. 63

207 จดัซ้ือหน้ากากปูองกนัสารพษิ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พชัร์ ซินดิเคท จ ากดั 32,000.00 บริษทั พชัร์ ซินดิเคท จ ากดั 32,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0867/63 10 เม.ย. 63

208 จดัซ้ือกล่องใสเคร่ืองมือแพทย์ 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พชัร์ ซินดิเคท จ ากดั 69,550.00 บริษทั พชัร์ ซินดิเคท จ ากดั 69,550.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0868/63 10 เม.ย. 63

209 จดัซ้ือVTM 2ML with Flocked Swab 553C + Rayon Swab( ชุดเกบ็ส่ิงส่งตรวจ VTM 2 ml ) 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากดั 100,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากดั 100,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0869/63 12 เม.ย. 63

210 จดัซ้ือพวงมาลัยดอกไม้สด 146,000.00 146,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกญัญรส แช่มอบุล 146,000.00 นางกญัญรส แช่มอบุล 146,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0870/63 10 เม.ย. 63

211 จดัซ้ือ Smart TV 56,500.00 56,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาต้า เน็ต โซลูชั่น จ ากดั 56,500.00 บริษทั ดาต้า เน็ต โซลูชั่น จ ากดั 56,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0871/63 21 เม.ย. 63

212 จดัซ้ือชุดระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุม 6 รายการ 124,441.00 124,441.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติโปรเจคท์ เทคโนโลยี จ ากดั 124,441.00 บริษทั มัลติโปรเจคท์ เทคโนโลยี จ ากดั 124,441.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0872/63 15 เม.ย. 63

213 จดัซ้ือAMBU( เคร่ืองช่วยหายใจแบบมือบีบ ส าหรับผู้ใหญ่ ) 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 15,000.00 บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 15,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0873/63 11 เม.ย. 63

214 จดัซ้ือชุดส่องหลอดลม Laryngoscope and Blade 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 22,000.00 บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 22,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0874/63 11 เม.ย. 63

215 จดัซ้ือเปลสนามแบบพบัได้ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 12,500.00 บริษทั  อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 12,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0875/63 11 เม.ย. 63

216 จดัซ้ือ Micropipette( เคร่ืองดูดจา่ยสารละลาย ) 428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ธรีะเทรดด้ิง จ ากดั 428,000.00 บริษทั  ธรีะเทรดด้ิง จ ากดั 428,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0876/63 11 เม.ย. 63

217 จดัซ้ือ Multichannel( เคร่ืองดูดจา่ยสารละลาย แบบ 8 ช่อง ) 396,000.00 396,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ธรีะเทรดด้ิง จ ากดั 396,000.00 บริษทั  ธรีะเทรดด้ิง จ ากดั 396,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0877/63 11 เม.ย. 63

218 จดัซ้ือ Refrigerated Centrifuge( เคร่ืองปั่นเหวีย่งเลือด (แบบต้ังโต๊ะ) ) 128,000.00 128,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เอน็.วาย.อาร์. 128,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เอน็.วาย.อาร์. 128,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0878/63 11 เม.ย. 63
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219 จดัซ้ือ Fume hood( ตู้ดูดควนั ) 492,200.00 492,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลิด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากดั 492,200.00 บริษทั เวลิด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากดั 492,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0879/63 11 เม.ย. 63

220 จดัซ้ือ Micro Centrifuge( เคร่ืองปั่นเหวีย่งสารละลาย(แบบต้ังโต๊ะ) ) 398,040.00 398,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดิทอป จ ากดั 398,040.00 บริษทั  เมดิทอป จ ากดั 398,040.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0881/63 11 เม.ย. 63

221 จดัซ้ือ Water Bath( อา่งควบคุมอณุหภูมิ ) 326,400.00 312,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลิด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากดั 312,440.00 บริษทั เวลิด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากดั 312,440.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0882/63 11 เม.ย. 63

222 จดัซ้ือ Mini Centrifuge( เคร่ืองปั่นเหวีย่งสารละลาย(แบบเคล่ือนที)่ ) 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากดั 77,040.00 บริษทั  เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากดั 77,040.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0883/63 11 เม.ย. 63

223 จดัซ้ือ gel doc( เคร่ืองอา่นผลเจล ) 435,000.00 435,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ธรีะเทรดด้ิง จ ากดั 435,000.00 บริษทั  ธรีะเทรดด้ิง จ ากดั 435,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0884/63 11 เม.ย. 63

224 จดัซ้ือ Refrigerated Centrifuge( เคร่ืองปั่นเหวีย่งสารละลาย (แบบต้ังพื้น) ) 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดิทอป จ ากดั 450,000.00 บริษทั  เมดิทอป จ ากดั 450,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0885/63 11 เม.ย. 63

225 จดัซ้ือ Shaking Incubutor( ตู้เขย่าแบบควบคุมอณุหภูมิ ) 299,600.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลิด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากดั 299,600.00 บริษทั เวลิด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากดั 299,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0886/63 11 เม.ย. 63

226 จดัซ้ือกาต้มน้ าไฟฟาู 2,042.50 2,042.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,042.50 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,042.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0889/63 13 เม.ย. 63

227 จดัซ้ือรถเข็นสเตนเลส 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เจนบรรเจดิ จ ากดั 93,625.00 บริษทั  เจนบรรเจดิ จ ากดั 93,625.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0890/63 13 เม.ย. 63

228 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ (Reagent kits) 246,100.00 246,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 246,100.00 บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 246,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0893/63 13 เม.ย. 63

229 จา้งผลิตแผ่นพบัรายการตรวจของศูนย์สุขภาพสตรี 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 15,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0896/63 14 เม.ย. 63

230 จดัซ้ือตู้เส้ือผ้า 73,500.00 73,500.00 เฉพาะเจาะจง สหมิตร รุ่งโรจน์ ซัพพลาย 73,500.00 สหมิตร รุ่งโรจน์ ซัพพลาย 73,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0898/63 14 เม.ย. 63

231 จดัซ้ือสารเคมีและวสัดุทางวทิยาศาสตร์ จ านวน ๑ รายการ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จ ากดั 2,140.00 บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จ ากดั 2,140.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0900/63 14 เม.ย. 63

232 จดัซ้ือเคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีด Syringe pump 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 90,950.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 90,950.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0902/63 14 เม.ย. 63

233 จดัซ้ือเคร่ืองกรองน้ าด่ืม (น้ าร้อน-น้ าเย็น) 76,470.00 76,470.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เออาร์พ ีเฮาส์แวร์ 76,470.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เออาร์พ ีเฮาส์แวร์ 76,470.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0905/63 14 เม.ย. 63

234 จา้งท าสมุดเบาหวาน ขนาดเอ5 พมิพ ์4 สี 16 หน้า 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 10,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 10,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0906/63 14 เม.ย. 63

235 จดัซ้ือซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ส าหรับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 8,840.00 8,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอรอนเทค จ ากดั 8,840.00 บริษทั ไอรอนเทค จ ากดั 8,840.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0908/63 14 เม.ย. 63

236 จดัวือ้เตารีด 4,640.00 4,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 4,640.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 4,640.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0909/63 21 เม.ย. 63

237 จา้งผลิตปูายห้อง Call center และรับยา Drive Thru รองรับสถานการณ์ COVID-๑๙ 4,100.00 4,098.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 4,098.10 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 995.10 ราคาเหมาะสม อซ1111-0911/63 14 เม.ย. 63

238 จา้งผลิตปูายจราจรคลุมแผงเหล็ก 6,000.00 5,938.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 5,938.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 5,938.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-0912/63 14 เม.ย. 63

239 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ 5,640.00 5,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  กรุงเทพ อนิเตอร์ โปรดักส์ จ ากดั 5,640.00 บริษทั  กรุงเทพ อนิเตอร์ โปรดักส์ จ ากดั 5,640.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0913/63 15 เม.ย. 63

240 จดัซ้ือยา Sutent ๑๒.๕ mg cap 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 24,000.00 บริษทั  ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 24,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0915/63 15 เม.ย. 63

241 จดัซ้ือวทิยาศาสตร์และการแพทย์ Extension Tube length ๖ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  สุมน เมดิคอล 30,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  สุมน เมดิคอล 30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0916/63 15 เม.ย. 63

242 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ 2,645.00 2,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 2,645.00 บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 2,645.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0917/63 15 เม.ย. 63

243 จดัซ้ือ xylazine hydrochloride ( X-LAZINE ) 20 mg inj( xylazine hydrochloride ( X-LAZINE ) 20 mg inj. ) 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 7,350.00 บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 7,350.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0918/63 15 เม.ย. 63

244 จดัซ้ือ Desflurane 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบสท์ อคิวปิเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 94,500.00 บริษทั เบสท์ อคิวปิเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 94,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0919/63 15 เม.ย. 63

245 จดัซ้ือ Ivermectin(IVOMEC) inj 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโนเวท เน็ตเวร์ิค จ ากดั 17,400.00 บริษทั ยูโนเวท เน็ตเวร์ิค จ ากดั 17,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0920/63 15 เม.ย. 63

246 จดัซ้ือ Pyromol Test( ตรวจสอบคราบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวเคร่ืองมือ ) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอน็เอน็ เมดิคอล เซอร์วสิ กรุ๊ป จ ากดั 30,000.00 บริษทั พเีอน็เอน็ เมดิคอล เซอร์วสิ กรุ๊ป จ ากดั 30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0921/63 15 เม.ย. 63

247 จดัซ้ือ Catosol inj. 100 ml 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,400.00 บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0922/63 15 เม.ย. 63

248 จดัซ้ือ Phytomenadione (vit.K1) sterile sol 10 mg/mL (amp. 1 mL)( Vitamin K1 10 mg/1mL Inj ) 7,240.00 7,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 7,240.00 บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 7,240.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0924/63 15 เม.ย. 63

249 จดัซ้ือ Gentine Clean Universal Detegent( น้ ายาล้างท าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย์ชนิดด่างผสมเอนไซม์ ) 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 28,800.00 บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 28,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0925/63 15 เม.ย. 63

250 จดัซ้ือ Urinary Catheter sterile with stylet 1.0X130 mm( Urinary Catheter sterile with stylet 1.0X130 mm. ) 84,360.00 84,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบสท์ อคิวปิเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 84,360.00 บริษทั เบสท์ อคิวปิเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 84,360.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0926/63 15 เม.ย. 63

251 จดัซ้ือ Pure albumin tablet 15,200.42 15,200.42 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู เลิฟ เพท็ โปรดักส์ จ ากดั 15,200.42 บริษทั ยู เลิฟ เพท็ โปรดักส์ จ ากดั 15,200.42 ราคาเหมาะสม อซ1111-0927/63 15 เม.ย. 63

252 จดัซ้ือ Catosol inj. 100 ml 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,400.00 บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0928/63 15 เม.ย. 63

253 จดัซ้ือ Petclipper( Petclipper . ) 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง เลิฟด็อกเกอร์ 26,250.00 เลิฟด็อกเกอร์ 26,250.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0929/63 15 เม.ย. 63

254 จดัซ้ือ CRB Petroleum JELLY 50 g( ซีอาร์บี ปิโตเล่ียม เจลล่ี 50 กรัม ) 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  จรูญเภสัช จ ากดั 30,000.00 บริษทั  จรูญเภสัช จ ากดั 30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0931/63 15 เม.ย. 63

255 จดัซ้ือชุดน้ ายาสกดัสารพนัธกุรรมแบบอตัโนมัติ( ชุดน้ ายาสกดัสารพนัธกุรรมแบบอตัโนมัติ. ) 810,000.00 810,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยีนพลัส จ ากดั 810,000.00 บริษทั ยีนพลัส จ ากดั 810,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0932/63 15 เม.ย. 63

256 จดัซ้ือคลิปติดบัตรสายคล้องคอ( คลิปติดบัตรสายคล้องคอ. ) 2,460.47 2,460.47 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,460.47 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,460.47 ราคาเหมาะสม อซ1111-0933/63 15 เม.ย. 63

257 จา้งท าแผ่นผับ HPV ขนาด 21 x 58.8 ซม.( แผ่นผับ HPV ขนาด 21 x 58.8 ซม.. ) 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 15,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0935/63 21 เม.ย. 63

258 จา้งท าใบปลิวTele-med ขนาด A5( ใบปลิวTele-med ขนาด A5. ) 10,250.00 10,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 10,250.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 6,250.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0936/63 15 เม.ย. 63

259 จดัซ้ือหลอดไฟ LED E27 15W( หลอดไฟ LED E27 15W. ) 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 11,200.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 11,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0937/63 21 เม.ย. 63

260 จา้งท าปูายไวนิล ขนาด 1.00 x 2.00 m( ปูายไวนิล ขนาด 1.00 x 2.00 m.. ) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เอม็.เจ.ไฟว.์โฆษณา 500.00 เอม็.เจ.ไฟว.์โฆษณา 500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0939/63 15 เม.ย. 63

261 จดัซ้ือชุดท าคลอดฉุกเฉิน Spencer รุ่น Doc Kit( ชุดท าคลอดฉุกเฉิน Spencer รุ่น Doc Kit. ) 145,000.00 145,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟเีออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 145,000.00 บริษทั ฟเีออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 145,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0940/63 15 เม.ย. 63

262 จดัซ้ือVTM 2ML with Flocked Swab 553C + Rayon Swab( ชุดเกบ็ส่ิงส่งตรวจ VTM 2 ml ) 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากดั 300,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากดั 300,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0942/63 15 เม.ย. 63
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263 จดัซ้ือขาต้ังปูาย Backdrop 22,042.00 22,042.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 22,042.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 22,042.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0953/63 16 เม.ย. 63

264 จา้งท าปูายแนะน าเส้นทาง 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 28,890.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวร์ิคกิง้พอยท์ 28,890.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0954/63 16 เม.ย. 63

265 จดัซ้ือน้ ายาซักผ้า 27,525.75 27,525.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลีน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 27,525.75 บริษทั คลีน โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 27,525.75 ราคาเหมาะสม อซ1111-0955/63 16 เม.ย. 63

266 จา้งผลิตแผ่นพบัขั้นตอนการช าระเงินค่ารักษาพยาบาลแบบออนไลน์ 13,000.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 12,840.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 12,840.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0956/63 16 เม.ย. 63

267 จา้งผลิตปูายต้ังโต๊ะ Tent Card แนะน าการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ Line ส าหรับผู้ปุวยมะเร็ง 7,500.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 7,490.00 บริษทั แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 7,490.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0957/63 16 เม.ย. 63

268 จดัซ้ือวสัดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ 14,017.00 14,017.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเม้นท์ จ ากดั 14,017.00 บริษทั พ ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเม้นท์ จ ากดั 14,017.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0960/63 16 เม.ย. 63

269 จดัซ้ือที่รัดตัวเด็ก 7,000.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 6,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 6,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0966/63 16 เม.ย. 63

270 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารสูง(เหล็ก) 72,500.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ เอส บี ออฟฟศิ จ ากดั 24,075.00 บริษทั เอน็ เอส บี ออฟฟศิ จ ากดั 24,075.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0967/63 16 เม.ย. 63

271 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 157,000.00 118,108.74 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 118,108.74 บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 118,108.74 ราคาเหมาะสม อซ1111-0968/63 16 เม.ย. 63

272 จดัซ้ือวสัดุประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์ (สายLan) 12,626.00 12,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 12,626.00 บริษทั  ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั 12,626.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0969/63 17 เม.ย. 63

273 จดัซ้ือกระดาษสี A4 80 แกรม สีแดง 1,600.00 1,415.45 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 1,415.45 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 1,415.45 ราคาเหมาะสม อซ1111-0974/63 17 เม.ย. 63

274 จดัซ้ือรีโมพรีเซ็นส์ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 1,450.00 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 1,450.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0975/63 17 เม.ย. 63

275 จดัซ้ือเคร่ืองผลิตสารพนัธกุรรม Thermo cycler 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ธรีะเทรดด้ิง จ ากดั 150,000.00 บริษทั  ธรีะเทรดด้ิง จ ากดั 150,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0978/63 18 เม.ย. 63

276 จา้งท าเส้ือกาวน์ตัวยาวแขนยาว  สีขาว ปักโลโก้ 53,296.00 53,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย พาราไดซ์ อาร์ทีแซนส์ จ ากดั 53,296.00 บริษทั ไทย พาราไดซ์ อาร์ทีแซนส์ จ ากดั 53,296.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0979/63 18 เม.ย. 63

277 จดัซ้ือรถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น 33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมเจอร์ ไซแอนติฟกิ โปรดักส์ จ ากดั 33,170.00 บริษทั เมเจอร์ ไซแอนติฟกิ โปรดักส์ จ ากดั 33,170.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0980/63 18 เม.ย. 63

278 จ้างท าหนังสือวารสาร ราชวิทยาลัย ปีที 1 ฉบับที่ 1 ขนาด A4( หนังสือวารสาร ราชวิทยาลัย ปีที 1 ฉบับที่ 1 ขนาด A4. ) 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 19,260.00 บริษทั เอก็ซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 19,260.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0983/63 18 เม.ย. 63

279 จดัซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองส ารองไฟคอมพวิเตอร์ ขนาด 12V 9.0Ah 33,212.80 33,212.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลีโอ เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั 33,212.80 บริษทั ลีโอ เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั 33,212.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-0984/63 18 เม.ย. 63

280 จดัซ้ือกระเป๋าผ้า แคนวาส สีขาว ตัดต่อสีน้ าเงิน สีส้ม 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมี่ยม อนิเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จ ากดั 4,815.00 บริษทั พรีเมี่ยม อนิเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จ ากดั 4,815.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0986/63 18 เม.ย. 63

281 จดัซ้ือถังต้มน้ าร้อนไฟฟาู 21,650.51 21,650.51 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 21,650.51 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 21,650.51 ราคาเหมาะสม อซ1111-0987/63 20 เม.ย. 63

282 จดัซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตร 4,690.00 4,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 4,690.00 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 4,690.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0988/63 20 เม.ย. 63

283 จดัซ้ือเคร่ืองวดัอณุหภูมิร่างกาย 37,350.00 37,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โนเบิล เมด จ ากดั 37,350.00 บริษทั  โนเบิล เมด จ ากดั 37,350.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0989/63 20 เม.ย. 63

284 จดัซ้ือแท่นตัดกระดาษ 6,460.00 6,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 6,460.00 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 6,460.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0991/63 20 เม.ย. 63

285 จดัซ้ือเคร่ืองวเิคราะห์อตัโนมัติ Real Time PCR 15,000,000.00 15,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 15,000,000.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 15,000,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0992/63 23 เม.ย. 63

286 จดัซ้ือ Video Capture Elgato HD 60 S( ตัวแปลงสัญญาณ ) 100,652.77 100,652.77 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซลส์ดอทคอม จ ากดั 100,652.77 บริษทั เซลส์ดอทคอม จ ากดั 100,652.77 ราคาเหมาะสม อซ1111-0994/63 20 เม.ย. 63

287 จัดซ้ือMillex-GP Syring Filter Unit, 0.22 um ,Polyethersulfone , 33 mm , gamma sterilized 3,199.30 3,199.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 3,199.30 บริษทั  เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 3,199.30 ราคาเหมาะสม อซ1111-0995/63 21 เม.ย. 63

288 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 7 รายการ 166,154.95 166,154.95 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 166,154.95 บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 166,154.95 ราคาเหมาะสม อซ1111-0997/63 22 เม.ย. 63

289 จดัซ้ือตู้เหล็กบานเปิดกระจกใส 45,719.99 45,719.99 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 45,719.99 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 45,719.99 ราคาเหมาะสม อซ1111-0999/63 22 เม.ย. 63

290 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารเหล็กบานเล่ือนทึบ(เต้ีย) 32,831.97 32,831.97 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 32,831.97 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 32,831.97 ราคาเหมาะสม อซ1111-1003/63 22 เม.ย. 63

291 จดัซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 32,774.10 32,774.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ยูไนเทค ซายน์ จ ากดั 32,774.10 บริษทั  ยูไนเทค ซายน์ จ ากดั 32,774.10 ราคาเหมาะสม อซ1111-1006/63 22 เม.ย. 63

292 จดัซ้ือยา CPM ๔ mg tab 1,198.40 1,198.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 1,198.40 บริษทั  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 1,198.40 ราคาเหมาะสม อซ1111-1007/63 22 เม.ย. 63

293 จดัซ้ือยา Activated charcoal ๒๕๐ mg tab (Deltacarbon) 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 43,000.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 43,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1011/63 22 เม.ย. 63

294 จดัซ้ือยา Brown mixture ๖๐ ml. 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,000.00 องค์การเภสัชกรรม 8,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1012/63 22 เม.ย. 63

295 จดัตู้เกบ็เอกสารสูง(เหล็ก) 40,175.93 40,175.93 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 40,175.93 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 40,175.93 ราคาเหมาะสม อซ1111-1013/63 22 เม.ย. 63

296 จดัซ้ือยา B.P. cort ๐.๑% ๑๕ g และ เซพทิล โซลูชั่น ๓๐ มล. 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท์ต้ี มี จ ากดั 20,000.00 บริษทั เฮลท์ต้ี มี จ ากดั 20,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1015/63 22 เม.ย. 63

297 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 1,605.00 บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 1,605.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1017/63 22 เม.ย. 63

298 จดัซ้ือกล่องรับสัญญาณ (Andriod box) 6,168.00 6,168.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาต้า เน็ต โซลูชั่น จ ากดั 6,168.00 บริษทั ดาต้า เน็ต โซลูชั่น จ ากดั 6,168.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1019/63 22 เม.ย. 63

299 จดัซ้ือชุดน้ ายาส าหรับย้อมแกรม ( Gram Stain Set )( ชุดน้ ายาส าหรับย้อมแกรม ( Gram Stain Set ). ) 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง เจา้หนี่อืน่ ๆ 1,450.00 เจา้หนี่อืน่ ๆ 1,450.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1020/63 22 เม.ย. 63

300 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารสูง(เหล็ก) 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 42,800.00 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 42,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1024/63 23 เม.ย. 63

301 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์ 436,003.60 436,003.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โฟนิกซ์ จ ากดั 436,003.60 บริษทั  โฟนิกซ์ จ ากดั 436,003.60 ราคาเหมาะสม อซ1111-1026/63 23 เม.ย. 63

302 จดัซ้ือตู้ปลอดเชื้อBiosafety cabinet 490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เอน็.วาย.อาร์. 490,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เอน็.วาย.อาร์. 490,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1031/63 23 เม.ย. 63

303 จดัซ้ือตู้เย็นควบคุมอณุหภูมิ 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ธเนศพฒันา จ ากดั 495,000.00 บริษทั  ธเนศพฒันา จ ากดั 495,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1032/63 23 เม.ย. 63

304 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 83,000.00 52,435.35 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 52,435.35 บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 52,435.35 ราคาเหมาะสม อซ1111-1033/63 23 เม.ย. 63

305 จดัซ้ือปล๊ักลดเสียง แบบมีสาย 3,325.00 3,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 3,325.00 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 3,325.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1035/63 23 เม.ย. 63

306 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์ 288,900.00 288,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 288,900.00 บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 288,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1036/63 23 เม.ย. 63
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307 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารสูง(เหล็ก) 50,610.04 50,610.04 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 50,610.04 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 50,610.04 ราคาเหมาะสม อซ1111-1039/63 24 เม.ย. 63

308 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารไม(้สูง) 54,602.10 54,602.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 54,602.10 บริษทั อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 54,602.10 ราคาเหมาะสม อซ1111-1042/63 24 เม.ย. 63

309 จดัซ้ือเคร่ืองชั่งสองแขน 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  พ ีซี แอล  โฮลด้ิง  จ ากดั 4,494.00 บริษทั  พ ีซี แอล  โฮลด้ิง  จ ากดั 4,494.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1043/63 24 เม.ย. 63

310 จดัซ้ือฝาปิด Bucket ส าหรับเคร่ืองปั่นเหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูมิ 33,840.00 33,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  พ ีซี แอล  โฮลด้ิง  จ ากดั 33,840.00 บริษทั  พ ีซี แอล  โฮลด้ิง  จ ากดั 33,840.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1044/63 24 เม.ย. 63

311 จดัซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์ 16,320.00 16,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 16,320.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 16,320.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1048/63 27 เม.ย. 63

312 จดัซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 6,029.45 6,029.45 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 6,029.45 บริษทั  ไทยไทโย จ ากดั 6,029.45 ราคาเหมาะสม อซ1111-1050/63 25 เม.ย. 63

313 จดัซ้ือ Alcohol (Ethanol) 70 %  60 mL( Alcohol (Ethanol) 70% 60 ml ) 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,490.00 องค์การเภสัชกรรม 7,490.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1054/63 27 เม.ย. 63

314 จดัซ้ือ Harddisk( อปุกรณ์จดัเกบ็ข้อมูล ) 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั 48,000.00 บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั 48,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1055/63 27 เม.ย. 63

315 จดัซ้ือ Real-Time Fluorescent RT-Pcr Kit For detecting 2019 nCoV( Real-Time Fluorescent RT-Pcr Kit For detecting 2019 nCoV. ) 1,626,400.00 1,626,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงคอกจโีนมิกส์อนิโนเวชั่น จ ากดั 1,626,400.00 บริษทั แบงคอกจโีนมิกส์อนิโนเวชั่น จ ากดั 1,626,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1062/63 27 เม.ย. 63

316 จดัซ้ือ Real-Time Fluorescent RT-Pcr Kit For detecting 2019 nCoV( Real-Time Fluorescent RT-Pcr Kit For detecting 2019 nCoV. ) 1,397,687.50 1,397,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงคอกจโีนมิกส์อนิโนเวชั่น จ ากดั 1,397,687.50 บริษทั แบงคอกจโีนมิกส์อนิโนเวชั่น จ ากดั 1,397,687.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-1063/63 27 เม.ย. 63

317 จดัซ้ือพาน 6,983.89 6,983.89 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซลส์ดอทคอม จ ากดั 6,983.89 บริษทั เซลส์ดอทคอม จ ากดั 6,983.89 ราคาเหมาะสม อซ1111-1066/63 27 เม.ย. 63

318 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ประจ าศูนย์พกัพงิสุนัขจรจดันครชัยบุรินทร์ 24,590.00 24,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 24,590.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 24,590.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1067/63 27 เม.ย. 63

319 จดัซ้ือเข็มเจาะตัดชิ้นเนื้อ จ านวน ๒ รายการ ส าหรับงานรังสีวนิิจฉัย 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 67,500.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 67,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1071/63 28 เม.ย. 63

320 จดัซ้ือราวแขวนผ้า 16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 16,400.00 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 16,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1093/63 29 เม.ย. 63

321 จดัซ้ือเคร่ืองอุน่เชื้อและอา่นผลอตัโนมัติ 95,230.00 95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 95,230.00 บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 95,230.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1095/63 29 เม.ย. 63

322 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๒ รายการ 4,928.00 4,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 4,928.00 บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 4,928.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1103/63 29 เม.ย. 63

323 จดัซ้ือ วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ (Lutetium-๑๗๗ Chloride) 206,400.00 206,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 206,400.00 บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 206,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1106/63 29 เม.ย. 63

162,343,759.64 159,222,470.85

รวมวงเงินที่จดัซ้ือ/จา้ง (งบประมาณ) 162,343,759.64
รวมวงเงินที่ตกลงซ้ือ/จา้ง 159,222,470.85
ประหยัดงบประมาณ 3,121,288.79
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