
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

1 จัดซ้ือชุดทดสอบการร่ัวของถุงมือแบบอัตโนมัติ ๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรู
เมนท์ จ ากัด

1,500,000.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรู
เมนท์ จ ากัด

1,500,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.115/2563 (001) 10 ส.ค. 63

2 จัดซ้ือตะก่ัวกันรังสี (Lead Shield) ๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรู
เมนท์ จ ากัด

1,800,000.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรู
เมนท์ จ ากัด

1,800,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.116/2563 (001) 10 ส.ค. 63

3 จัดซ้ือหุ่นจ าลองส่วนศีรษะส าหรับใส่ท่อทางเดินหายใจ 880,000.00 800,000.00 e-bidding บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 800,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 800,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.132/2563 (001) 14 ส.ค. 63

4 สารเภสัชรังสีเพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้าน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ จ านวน ๓๐ รายการ

๕,๙๔๐,๙๒๔ ๕,๙๔๐,๙๒๔ เฉพาะเจาะจง บริษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

5,916,524.00 บริษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

5,916,524.00 ราคาเหมาะสม สพด.137/2563(001) 24 ส.ค. 63

5 เจัดซ้ือเคร่ืองวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิค
แก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์สองข้ันตอน 
(GC-MS/MSราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์สองข้ันตอน 
(GC-MS/MS)

๑๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท  พาราไซแอนติฟิค  จ ากัด 10,179,000.00 บริษัท  พาราไซแอนติฟิค  จ ากัด 10,179,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.152/2563(001) 6 ส.ค. 63

6 จัดซ้ือเคร่ืองวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพร้อม
ยืนยันผลข้ันละเอียดสูงด้วยหลักการแอลซี -เอ็ม
เอสทอฟ (LC-MSTOF)

23,000,000.00 23,000,000.00 คัดเลือก บริษัท  พาราไซแอนติฟิค  จ ากัด 22,980,000.00 บริษัท  พาราไซแอนติฟิค  จ ากัด 22,980,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.154/2563(001) 6 ส.ค. 63

7 เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑๒,๑๖๐,๕๘๔.๐๐ ๑๒,๑๖๐,๕๘๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว่นธ์ เซ้นส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 12,000,000.00 บริษัท เซเว่นธ์ เซ้นส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 12,000,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.158/2563 (001) 16 ส.ค. 63

8 จัดเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖๐ เคร่ือง ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๘๐,๓๗๓.๖๐ คัดเลือก บริษัท ไอริณ เน็ทเวิร์ค จ ากัด ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท ไอริณ เน็ทเวิร์ค จ ากัด ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสม สพด.160/2563 (001) 14 ส.ค. 63

9 จ้างจัดกิจกรรมโรดโชว์ Healthy Digital Family 
เสพส่ือ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ปี ๒

๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล  มีเดีย จ ากัด 7,700,000.00 บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล  มีเดีย จ ากัด 7,700,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.166/2563 (001) 6 ส.ค. 63

10 จัดซ้ือระบบผลิตสารเภสัชรังสี (Radio-Tracer 
Production System)

๕๑,๘๘๗,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๘๘๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอดับบลิวบี จ ากัด 51,800,000.00 บริษัท เอดับบลิวบี จ ากัด 51,800,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.181/2563(001) 6 ส.ค. 63

11 จัดซ้ือเคร่ืองฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา ระบบ
ลม

๕๕๕,๕๔๔.๐๐ 550,000.00 e-bidding บริษัท ลีวัฒนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด 550,000.00 บริษัท ลีวัฒนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด 550,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.182/2563(001) 28 ส.ค. 63

12 จัดซ้ือเคร่ืองวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารพิษ
จากเช้ือราด้วยเทคนิคลิควิดโคมาโตกราฟ-แมสสเปค
โตรมิเตอร์สองข้ันตอน (LC-MS/MS)

๑๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 18,080,000.00 บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 18,080,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.192/2563(001) 6 ส.ค. 63

13 จัดซ้ือเคร่ืองวิเคราะห์สารโปตีโอมิกด้วยหลักการวัด
มวลละเอียดสูงแบบทริปเป้ิลควอดรูโปล ทอฟ Triple
 Quadrupole Time of Fight

๒๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 26,277,000.00 บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จ ากัด 26,277,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.193/2563(001) 6 ส.ค. 63

14 จัดจ้าง งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโครงการการตรวจ 
SAR-COV๒ (COVID-๑๙)

5,000,000.00 4,993,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ซี อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

4,900,000.00 บริษัท เอส ซี อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

4,900,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.210/2563 (001) 14 ส.ค. 63

15 จ้างเหมางานวิจัย 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

496,000.00 บริษัท ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

496,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0267/63 10 ส.ค. 63

16 จ้างเหมาบริการผลิตอุปกรณ์ต้นแบบแผ่นดามโลหะ
ยึดตรึงกระดูกรูปตัว T ของข้อมือแบบเล่ือนปรับ
ความยาว

500,000.00 496,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ัน จ ากัด 496,480.00 บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ัน จ ากัด 496,480.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0282/63 7 ส.ค. 63

17 จัดซ้ือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการใน
ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

196,930.00 196,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บุ๊คเน็ท จ ากัด 196,930.00 บริษัท  บุ๊คเน็ท จ ากัด 196,930.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0303/63 3 ส.ค. 63

18 เช่าใช้บริการระบบ Digital Virtual Agent 
(Outbound Confirmation Calls) ระยะเวลา ๑ ปี

500,000.00 498,834.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วอยซ์ จ ากัด 498,834.00 บริษัท ทรู วอยซ์ จ ากัด 498,834.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0304/63 4 ส.ค. 63

19 จัดจ้าง สอบเทียบ(Calibration) เคร่ืองเพ่ิมปริมาณ
สารพันธุกรรม ABI Veriti

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 6,420.00 บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 6,420.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0310/63 7 ส.ค. 63

20 เช่า รถตู้เน่ืองในโครงการกิจกรรมหน่วยแพทย์ฯ 
จังหวัดราชบุรี

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากัด 7,200.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากัด 7,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0337/63 20 ส.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

21 เช่า รถตู้งานหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากัด 3,600.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากัด 3,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0338/63 20 ส.ค. 63

22 จัดจ้าง เคร่ืองแต่งกาย เพ่ือส ารองคลัง 284,085.00 284,085.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูนาร์ แฟคตอรี 284,085.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูนาร์ แฟคตอรี 284,085.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1714/63 7 ส.ค. 63

23 จัดซ้ือ หุ่นจ าลองผู้ใหญ่แบบคร่ึงตัวพร้อมอวัยวะ
ภายใน แสดงระบบประสาทและกล้ามเน้ือได้

108,000.00 106,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ากัด 106,000.00 บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ากัด 106,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1766/63 5 ส.ค. 63

24 จัดจ้าง ท าตรายางประทับหมึกในตัว 740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อิมพร้ินท์ 740.00 ร้านเอส อิมพร้ินท์ 740.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1879/63 1 ส.ค. 63

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัวของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด าริ

49,699.87 49,699.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จ ากัด 49,699.87 บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จ ากัด 49,699.87 ราคาเหมาะสม อซ1111-1882/63 2 ส.ค. 63

26 เคร่ืองเป่ามือ 62,999.96 62,999.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จ ากัด 62,999.96 บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จ ากัด 62,999.96 ราคาเหมาะสม อซ1111-1883/63 2 ส.ค. 63

27 ชุดฝักบัว 85,600.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

44,000.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

44,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1886/63 3 ส.ค. 63

28 จัดซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 362,620.00 362,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีวาน โซลูช่ัน จ ากัด 362,620.00 บริษัท จีวาน โซลูช่ัน จ ากัด 362,620.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1887/63 3 ส.ค. 63

29 จัดซ้ือ ชุดเคร่ืองมือเปิดแผลหน้าอกผ่าตัดหัวใจแบบ
ฉุกเฉิน (Emergency Resternotomy Set)

498,600.00 498,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลอริช จ ากัด 498,600.00 บริษัท ฟลอริช จ ากัด 498,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1889/63 3 ส.ค. 63

30 จัดซ้ือหุ่นจ าลองฝึกการตรวจอัลตราซาวด์ระบบเต้านม
 (Breast ultrasound examination)

450,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 350,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 350,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1890/63 3 ส.ค. 63

31 จัดซ้ือ แปรงสีฟัน ปลากระป๋อง ส าหรับบรรจุถุงยัง
ชีพพระราชทาน

456,000.00 392,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวช่ัน
 จ ากัด

347,983.26 บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวช่ัน
 จ ากัด

347,983.26 ราคาเหมาะสม อซ1111-1891/63 11 ส.ค. 63

32 จัดซ้ือ เคร่ืองสแกนเนอร์สามมิติพร้อมเคร่ืองพิมพ์
สามมิติ

378,000.00 378,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จ ากัด 378,000.00 บริษัท นีโอเทค จ ากัด 378,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1892/63 3 ส.ค. 63

33 จัดซ้ือหุ่นจ าลองฝึกการตรวจอัลตราซาวด์ถุงอัณฑะ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 150,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 150,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1893/63 4 ส.ค. 63

34 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานจุลชีววิทยา ส าหรับเพาะ
เช้ือแบคทีเรีย (อาหารเล้ียงเช้ือ) (เพ่ิมเติม) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

38,100.00 38,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 38,100.00 หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 38,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1895/63 4 ส.ค. 63

35 จัดซ้ือ ของใช้ส าหรับขบวนเสด็จฯ จ านวน ๑2 
รายการ

116,400.00 97,458.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 97,458.00 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 97,458.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1896/63 4 ส.ค. 63

36 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 8,950.02 8,950.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ธเนศพัฒนา จ ากัด 8,950.02 บริษัท  ธเนศพัฒนา จ ากัด 8,950.02 ราคาเหมาะสม อซ1111-1898/63 4 ส.ค. 63

37 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 66,554.00 66,554.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วอร์ด  เมดิก 66,554.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วอร์ด  เมดิก 66,554.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1899/63 4 ส.ค. 63

38 จัดซ้ือเคร่ืองผลิตออกซิเจน ๘ ลิตร (Power ๔๕๐ w) 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง เฮลท์ พลัส คอลเนอร์ 110,000.00 เฮลท์ พลัส คอลเนอร์ 110,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1900/63 4 ส.ค. 63

39 จัดซ้ือ วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑๐ รายการ 34,074.15 20,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

20,630.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

20,630.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1902/63 4 ส.ค. 63

40 จัดซ้ือเคร่ืองมือช่วยจัดยึดผู้ป่วยขณะฉายรังสี (Breast
 board)

344,000.00 344,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด 344,000.00 บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด 344,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1905/63 5 ส.ค. 63

41 จัดซ้ือ เคร่ืองดูดเสมหะ (อุปกรณ์ทางการแพทย์
ส าหรับผู้ป่วยท่ีบ้าน งบประมาณโครงการ MOGA)

15,000.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง เฮลท์ พลัส คอลเนอร์ 10,500.00 เฮลท์ พลัส คอลเนอร์ 10,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1907/63 5 ส.ค. 63

42 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ 15,000.00 8,909.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 8,909.89 บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 8,909.89 ราคาเหมาะสม อซ1111-1908/63 5 ส.ค. 63

43 จัดซ้ือ กระดานไวท์บอร์ด ๑ หน้า แบบมีล้อ 21,000.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 17,334.00 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 17,334.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1912/63 5 ส.ค. 63

44 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 174,000.00 174,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 174,000.00 บริษัท  เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 174,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1914/63 6 ส.ค. 63

45 จัดซ้ือน้ ายา ของหมวดงานโลหิตวิทยา ส าหรับใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ศูนย์
การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ (เดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

28,640.00 28,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป จ ากัด 28,640.00 บริษัท  เมดิทอป จ ากัด 28,640.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1916/63 5 ส.ค. 63

46 จัดซ้ือ บอร์ดก าหย่ีปิดประกาศตู้กระจก ขนาด ๑๒๐x
๒๔๐ ซม.

105,000.00 87,595.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 63,665.00 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 63,665.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1917/63 5 ส.ค. 63



ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

47 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานโลหิตวิทยา ส าหรับใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด ศูนย์
การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ (เดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

172,426.00 172,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป จ ากัด 172,426.00 บริษัท  เมดิทอป จ ากัด 172,426.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1918/63 5 ส.ค. 63

48 จัดซ้ือ วัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ 7,400.00 4,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

4,410.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

4,410.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1919/63 5 ส.ค. 63

49 จัดซ้ือ วัสดุส านักงาน 518.00 480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

480.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

480.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1921/63 5 ส.ค. 63

50 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานจุลชีววิทยา ส าหรับ
อุปกรณ์การเพาะเช้ือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

43,220.00 43,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 43,220.00 บริษัท  แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 43,220.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1922/63 6 ส.ค. 63

51 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 
โครงการวิจัยการศึกษา Whole exome ในผู้ป่วย 
high-risk adenoma เปรียบเทียบกับผู้ป่วยมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 11,770.00 บริษัท  เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 11,770.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1923/63 6 ส.ค. 63

52 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 
โครงการวิจัยการศึกษา Whole exome ในผู้ป่วย 
high-risk adenoma เปรียบเทียบกับผู้ป่วยมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ High-Fidelity DNA Polymerase. )

44,169.60 44,169.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ธีระเทรดด้ิง จ ากัด 44,169.60 บริษัท  ธีระเทรดด้ิง จ ากัด 44,169.60 ราคาเหมาะสม อซ1111-1924/63 6 ส.ค. 63

53 จัดซ้ือชุดท าหน้ากากยึดตรึง 280,500.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด 280,000.00 บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด 280,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1925/63 6 ส.ค. 63

54 จัดซ้ืออุปกรณ์ทดสอบกล้ามเน้ือแบบ Isometric 185,000.00 182,242.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีวัฒนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด 182,242.40 บริษัท ลีวัฒนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด 182,242.40 ราคาเหมาะสม อซ1111-1926/63 6 ส.ค. 63

55 เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 5,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 5,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1929/63 7 ส.ค. 63

56 จัดซ้ือ เคร่ืองวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก แบบ Infrared เฉพาะเจาะจง บริษัท  แบงเทรดด้ิง  1992  จ ากัด 32,485.20 บริษัท  แบงเทรดด้ิง  1992  จ ากัด 32,485.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-1930/63 7 ส.ค. 63

57 จัดซ้ือสารเคมี และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 147,916.80 147,916.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 147,916.80 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 147,916.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-1932/63 7 ส.ค. 63

58 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานธนาคารเลือด ส าหรับการ
วิเคราะห์หมู่เลือด และทดสอบความเข้ากันได้ของ
เลือด (เพ่ิมเติม) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

94,460.00 94,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 94,460.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 94,460.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1936/63 10 ส.ค. 63

59 จัดซ้ือเคร่ืองผลิตออกซิเจน ๘ ลิตร (Power ๔๑๐ w)
 และเคร่ืองผลิตออกซิเจน ๑๐ ลิตร

346,000.00 346,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด 346,000.00 บริษัท  เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด 346,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1937/63 10 ส.ค. 63

60 จัดซ้ือ วัสดุการศึกษา จ านวน ๒ รายการ 59,748.80 59,748.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แล็ป วัลเล่ย์ 59,748.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แล็ป วัลเล่ย์ 59,748.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-1942/63 10 ส.ค. 63

61 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 3,961.50 3,961.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิบไทย จ ากัด 3,691.50 บริษัท  กิบไทย จ ากัด 3,691.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-1945/63 11 ส.ค. 63

62 จัดซ้ือจักรยานแบบน่ังตรง 185,000.00 181,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จ ากัด 181,900.00 บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จ ากัด 181,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1946/63 10 ส.ค. 63

63 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายบริหารกล้ามเน้ือต้นขา
ด้านหน้า

500,000.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จ ากัด 497,550.00 บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จ ากัด 497,550.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1947/63 11 ส.ค. 63

64 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายแบบก้าวเดิ 405,000.00 395,044.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จ ากัด 395,044.00 บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จ ากัด 395,044.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1948/63 11 ส.ค. 63

65 จัดซ้ือส่ิงของพระราชทาน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
สถานการณ์พายุโซนร้อนซินลากู (ข้าวสวยพร้อมทาน)

340,000.00 278,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด 
(มหาชน)

278,200.00 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด 
(มหาชน)

278,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1977/63 13 ส.ค. 63

66 จัดซ้ือส่ิงของพระราชทาน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
สถานการณ์พายุโซนร้อนซินลากู (อาหารส าเร็จรูป
พร้อมทาน)

500,000.00 380,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด 
(มหาชน)

380,064.00 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด 
(มหาชน)

380,064.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1978/63 13 ส.ค. 63



ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

67 จัดซ้ือส่ิงของพระราชทาน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
สถานการณ์พายุโซนร้อนซินลากู (บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป)

136,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 100,800.00 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 100,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1981/63 13 ส.ค. 63

68 จัดซ้ือแครกเกอร์ (คละชนิด) 90,000.00 89,166.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 89,166.66 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 89,166.66 ราคาเหมาะสม อซ1111-1982/63 13 ส.ค. 63

69 จัดซ้ือ ส่ิงของพระราชทาน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
สถานการณ์พายุโซนร้อนซินลากู (เส้ือยืดคละสี คละ
ไซส์)

480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นลินี  พลายงาม 480,000.00 น.ส. นลินี  พลายงาม 480,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1983/63 13 ส.ค. 63

70 จัดซ้ือ ส่ิงของพระราชทาน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
สถานการณ์พายุโซนร้อนซินลากู (กางเกงคละสี คละ
ไซส์)

320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นลินี  พลายงาม 320,000.00 น.ส. นลินี  พลายงาม 320,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1984/63 13 ส.ค. 63

71 จัดซ้ือ ส่ิงของพระราชทาน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
สถานการณ์พายุโซนร้อนซินลากู (ผ้าถุงส าเร็จรูป)

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธิติ  โกมลกิตติพงศ์ 300,000.00 นาย ธิติ  โกมลกิตติพงศ์ 300,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1985/63 13 ส.ค. 63

72 จัดซ้ือ ส่ิงของพระราชทาน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
สถานการณ์พายุโซนร้อนซินลากู (ผ้าขาวม้า)

240,000.00 235,400.00 เฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา  โกมลกิตติพงศ์ 235,400.00 นาย ยุทธนา  โกมลกิตติพงศ์ 235,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1986/63 13 ส.ค. 63

73 จัดซ้ือ ส่ิงของพระราชทาน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
สถานการณ์พายุโซนร้อนซินลากู (ผ้าขนหนู)

300,000.00 290,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธิติ  โกมลกิตติพงศ์ 290,000.00 นาย ธิติ  โกมลกิตติพงศ์ 290,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1987/63 13 ส.ค. 63

74 จัดซ้ือ แปรงสีฟัน 60,000.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวช่ัน
 จ ากัด

59,920.00 บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวช่ัน
 จ ากัด

59,920.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1989/63 13 ส.ค. 63

75 จัดซ้ือ ยาสีฟัน ๑๕๐ กรัม 80,000.00 75,316.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 75,316.11 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 75,316.11 ราคาเหมาะสม อซ1111-1990/63 13 ส.ค. 63

76 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา (ชุดสไลด์จุลกายวิภาคศาสตร์) 11,720.00 11,720.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 11,720.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 11,720.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2001/63 14 ส.ค. 63

77 จัดซ้ือ ส่ิงของพระราชทาน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
สถานการณ์พายุโซนร้อนซินลากู (ผ้าอนามัย)

104,000.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 96,300.00 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 96,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2011/63 19 ส.ค. 63

78 จัดซ้ือหูฟังทางการแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

11,000.00 บริษัท  ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

11,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2022/63 17 ส.ค. 63

79 จัดซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์ 18,072.30 18,072.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฟนิกซ์ จ ากัด 18,072.30 บริษัท  โฟนิกซ์ จ ากัด 18,072.30 ราคาเหมาะสม อซ1111-2025/63 17 ส.ค. 63

80 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 3,210.00 บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 3,210.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2027/63 17 ส.ค. 63

81 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 4,480.00 4,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 4,480.00 บริษัท  เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 4,480.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2030/63 18 ส.ค. 63

82 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีออส ไซเอนทิฟิค จ ากัด 2,354.00 บริษัท อีออส ไซเอนทิฟิค จ ากัด 2,354.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2031/63 18 ส.ค. 63

83 จัดซ้ือ อะไหล่ทดแทนเคร่ืองฉีดสารทึบรังสี 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง

4,815.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง

4,815.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2037/63 18 ส.ค. 63

84 จัดซ้ือ น้ ายาส าเร็จรูปตรวจหาเช้ือ SARS-CoV๒ 
(COVID-๒๐๑๙) โดยวิธีเพ่ิมปริมาณ สารพันธุกรรม 
(SARS-CoV๒ COVID-๒๐๑๙) Reagent set by 
Real Time PCR (เพ่ิมเติม)

986,112.00 986,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 986,112.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 986,112.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2038/63 18 ส.ค. 63

85 จัดจ้าง ท าเข็มและเหรียญประดับครุยวิทยฐานะของ
บัณฑิตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมกล่อง เพ่ือ
ทูลเกล้าถวายองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

160,000.00 156,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 156,285.00 บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 156,285.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2040/63 18 ส.ค. 63



ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

86 จัดซ้ือ น้ ายาหมวดงานเคมีคลินิก ส าหรับการตรวจ
วิเคราะห์เคมีคลินิกท่ัวไป (เพ่ิมเติม) ศูนย์การแพทย์
จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓

131,717.00 131,717.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 131,717.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 131,717.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2045/63 18 ส.ค. 63

87 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการ
วิเคราะห์โมเลกุลาทางการแพทย์ Quantiferon TB 
(QFT) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

217,210.00 217,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 217,210.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 217,210.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2046/63 18 ส.ค. 63

88 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการ
วิเคราะห์ CEA, AFP, Total PSA (เพ่ิมเติม) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

384,558.00 384,558.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 384,558.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 384,558.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2047/63 18 ส.ค. 63

89 จัดซ้ือ ส่ิงของพระราชทาน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
สถานการณ์พายุโซนร้อนซินลากู (สบู่ก้อน)

60,000.00 54,688.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 54,688.89 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 54,688.89 ราคาเหมาะสม อซ1111-2050/63 18 ส.ค. 63

90 จัดซ้ือ เส้ือยืนแขนส้ัน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทาน

480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นลินี  พลายงาม 480,000.00 น.ส. นลินี  พลายงาม 480,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2052/63 19 ส.ค. 63

91 จัดซ้ือ กางเกงขาส้ัน ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทาน

320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นลินี  พลายงาม 320,000.00 น.ส. นลินี  พลายงาม 320,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2053/63 19 ส.ค. 63

92 จัดซ้ือน้ ายาเร่งด่วนของหมวดงานโลหิตวิทยา ส าหรับ
ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (เพ่ิมเติม)

1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 1,177.00 บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 1,177.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2055/63 19 ส.ค. 63

93 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 46,063.50 46,063.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.เอ็น.เอช.  ไซเอ็นทิฟิค  มาร์เก็ต
ต้ิง  จ ากัด

46,063.50 บริษัท  เอ.เอ็น.เอช.  ไซเอ็นทิฟิค  มาร์เก็ต
ต้ิง  จ ากัด

46,063.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-2056/63 19 ส.ค. 63

94 จัดซ้ือวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จ าเป็นเร่งด่วน 77,682.00 77,682.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ 77,682.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ 77,682.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2066/63 19 ส.ค. 63

95 จัดซ้ือ น้ ายาส าเร็จรูปตรวจหาเช้ือ SARS-CoV๒ 
(COVID-๒๐๑๙) โดยวิธีเพ่ิมปริมาณ สารพันธุกรรม 
(SARS-CoV๒ COVID-๒๐๑๙) Reagent set by 
Real Time PCR (เพ่ิมเติม)

986,112.00 986,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 986,112.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 986,112.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2067/63 20 ส.ค. 63

96 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 
RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.เอ็น.เอช.  ไซเอ็นทิฟิค  มาร์เก็ต
ต้ิง  จ ากัด

19,260.00 บริษัท  เอ.เอ็น.เอช.  ไซเอ็นทิฟิค  มาร์เก็ต
ต้ิง  จ ากัด

19,260.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2069/63 19 ส.ค. 63

97 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์ HIV (เพ่ิมเติม) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 2,500.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 2,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2070/63 20 ส.ค. 63

98 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์ Syphilis (เพ่ิมเติม) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เซสท์-เมด จ ากัด 4,280.00 บริษัท  เซสท์-เมด จ ากัด 4,280.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2071/63 20 ส.ค. 63

99 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 
RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิบไทย จ ากัด 7,490.00 บริษัท  กิบไทย จ ากัด 7,490.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2072/63 19 ส.ค. 63

100 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 
RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

28,783.00 28,783.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไบโอแอคทีฟ  จ ากัด 28,783.00 บริษัท  ไบโอแอคทีฟ  จ ากัด 28,783.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2073/63 19 ส.ค. 63

101 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 
RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ากัด 40,660.00 บริษัท  ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ากัด 40,660.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2074/63 19 ส.ค. 63

102 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี รหัสโครงการ 
RAA ๒๕๖๒/๐๐๑ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

8,634.90 8,634.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ธีระเทรดด้ิง จ ากัด 8,634.90 บริษัท  ธีระเทรดด้ิง จ ากัด 8,634.90 ราคาเหมาะสม อซ1111-2075/63 19 ส.ค. 63



ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

103 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 19,046.00 บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 19,046.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2076/63 19 ส.ค. 63

104 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา (ชุดสไลด์จุลกายวิภาคศาสตร์) 49,320.00 49,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคช่ันซัพพลายส์ จ ากัด 49,320.00 บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคช่ันซัพพลายส์ จ ากัด 49,320.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2078/63 20 ส.ค. 63

105 จัดซ้ือ หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ และอุปกรณ์
การเจาะเลือด (เพ่ิมเติม) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

88,325.00 88,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 88,325.00 บริษัท  กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 88,325.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2079/63 20 ส.ค. 63

106 จัดซ้ือ สารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ใน
โครงการวิจัยสมองเส่ือมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย

49,541.00 49,541.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัด 49,541.00 บริษัท  เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัด 49,541.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2082/63 20 ส.ค. 63

107 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีของโรงงานผลิต
เภสัชภัณฑ์ในพระด าริ จ านวน ๒๑ รายการ

55,597.20 55,597.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จ ากัด 55,597.20 บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จ ากัด 55,597.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-2083/63 20 ส.ค. 63

108 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์กรองอากาศและเช้ือโรคของ
เคร่ืองช่วยหายใจ ย่ีห้อ Puritan-Bennett รุ่น ๙๘๐ 
เพ่ือส ารองใช้ในกรณีส่งท าความสะอาด

39,900.00 39,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ากัด 39,900.00 บริษัท  โซวิค จ ากัด 39,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2084/63 20 ส.ค. 63

109 จัดซ้ือ น้ ายาตรวจภูมิต้านทานต่อเช้ือโคโรนาไวรัส 
๒๐๑๙ (SAR-CoV๒ (COVID) Antibody)

1,440,000.00 1,440,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,440,000.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,440,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2099/63 20 ส.ค. 63

110 จัดซ้ือน้ ายา หมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับวิเคราะห์ 
Elecsys proBNP

402,320.00 402,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 402,320.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 402,320.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2106/63 21 ส.ค. 63

111 จัดซ้ือน้ ายา หมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการ
วิเคราะห์ Vitamin

192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 192,600.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 192,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2107/63 21 ส.ค. 63

112 จัดซ้ือน้ ายา หมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการ
วิเคราะห์ HBs Ag, Anti HBs, Anti Hbe, HBe Ag

448,116.00 448,116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 448,116.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 448,116.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2108/63 21 ส.ค. 63

113 จัดซ้ือ ๒๕G Vitrectomy combined set 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 495,000.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 495,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2117/63 21 ส.ค. 63

114 จัดซ้ือ ชุดผ่าน้ าวุ้นลูกตา ๒๐G POST ELITE W MF 280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 280,000.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 280,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2120/63 21 ส.ค. 63

115 จัดซ้ือเวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการ
บ าบัดรักษาโรค จ านวน ๗๘ รายการ

133,960.00 133,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด 133,960.00 บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด 133,960.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2125/63 21 ส.ค. 63

116 จัดซ้ือน้ ายา หมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับเปล่ียนถ่าย
ตัวอย่างตรวจ SAR CoV๒ PCR

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด 20,000.00 บริษัท ซี เมดิค จ ากัด 20,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2127/63 21 ส.ค. 63

117 จัดซ้ือ หลอดเก็บตัวอย่าง ส าหรับใช้ในโครงการ
บ าเพ็ญพระกุศลฯ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 
4 กรกฎาคม 2563 "โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค
 COVID-19 ในชุมชนชาวไทย"

1,854,400.00 1,854,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แบงเทรดด้ิง  1992  จ ากัด 1,854,400.00 บริษัท  แบงเทรดด้ิง  1992  จ ากัด 1,854,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-2143/63 24 ส.ค. 63

118 จัดซ้ือสารเคมี และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 214,000.00 214,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 214,000.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสม อซ1111-2151/63 25 ส.ค. 63

รวมท้ังส้ิน ๑๘๙,๒๑๙,๔๗๑.๖๐ 187,610,427.86

รวมวงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (งบประมาณ)                  189,219,471.60 

รวมวงเงินท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง                  187,610,427.86 

ประหยัดงบประมาณ                     1,609,043.74 


