
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  ราคาทีต่กลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จา้ง

1 จดัซ้ือเคร่ืองผําตัดสลายต๎อกระจก พร๎อมด๎ามสลายต๎อกระจกด๎วยคล่ืนเสียงความถี่สูง

 จ านวน ๔ ด๎าม

3,200,000.00 3,200,000.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  3,190,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  3,190,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.67/2563 (001) 7/2/63

2 จดัซ้ือแก๏สทางการแพทย ์ปีงบประมาณ 2563 ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 1,120,000.00         1,116,659.64 e-bidding บริษัท ลินเด๎ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  1,116,659.64 บริษัท ลินเด๎ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  1,116,659.64 ราคาเหมาะสม สพด.69/2563 (001) 3/2/63

3 จดัจา๎ง บริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา 410,880.00 410,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บิลด้ิง  ออโตเมทด์ จ ากดั 410,880.00 บริษัท  บิลด้ิง  ออโตเมทด์ จ ากดั 410,880.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0038/63 3/2/63

4 จดัจา๎งซํอมแซมห๎องผําตัด อาคารศูนยก์ารแพทยม์ะเร็งวิทยาจฬุาภรณ์ 470,000.00 470,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเกษม เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 470,000.00 บริษัท  ไทยเกษม เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 470,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0292/63 3/2/63

5 จดัจา๎ง บริการขนสํง 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชั่น จ ากดั 150,000.00 บริษัท ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชั่น จ ากดั 150,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-2032/63 3/2/63

6 จดัจา๎งท าเส้ือกาวน์สีขาว 391,100.00 391,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั 391,100.00 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั 391,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0135/63 3/2/63

7 จดัจา๎งท าตราไปรษณียากรชุดโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 600,000.00 600,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 600,000.00 บริษัท  ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 600,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0161/63 3/2/63

8 จดัจา๎ง ท าป้ายตัวอกัษร 84,530.00 84,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ต บ๏อกซ์ จ ากดั 84,530.00 บริษัท อาร์ต บ๏อกซ์ จ ากดั 84,530.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0171/63 3/2/63

9 จดัจา๎ง บริการขนสํง 472,500.00 472,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชั่น จ ากดั 472,500.00 บริษัท ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชั่น จ ากดั 472,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-2033/63 4/2/63

10 จา๎งผลิตส่ือภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์โครงการ แถลงขําวมูลนิธิภทัรมหาราชานุสรณ์ 

ในพระอปุถัมภฯ์

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากดั 200,000.00 บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากดั 200,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0023/63 4/2/63

11 จดัจา๎งท าโปสเตอร์ ค าแนะน าผ๎ูป่วยกอํนผําตัด CABG ขนาด A3.( โปสเตอร์ 

ค าแนะน าผ๎ูป่วยกอํนผําตัด CABG ขนาด A3 )

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 1,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 1,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0242/63 4/2/63

12 จดัจา๎งท าแผํนพับ ค าแนะน าการปฺฎบิัติผ๎ูป่วยผําตัดท าทําเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ขนาด

 A4( แผํนพับ ค าแนะน าการปฺฎบิัติผ๎ูป่วยผําตัดท าทําเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ขนาด 

A4. )

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 4,500.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 4,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0242/63 4/2/63

13 จดัจา๎งท าป้ายเวทีงานฉลองครบรอบ10ปี โรงพยาบาลจฬุาภรณ์( ป้ายเวทีงานฉลอง

ครบรอบ10ปี โรงพยาบาลจฬุาภรณ์. )

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 6,420.00 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากดั 6,420.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0244/63 4/2/63

14 จดัซ้ือ Wheel chair( รถเข็น ) 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย ์จ ากดั 156,000.00 บริษัท  วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย ์จ ากดั 156,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0247/63 4/2/63

15 จดัซ้ือ Disodium hydrogen phosphate, anhydrous( 500g ) 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 18,190.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 18,190.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0248/63 4/2/63

16 จดัซ้ือ Sodium dihydrogen phosphate, monohydrate(1000g) 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 10,165.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 10,165.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0248/63 4/2/63

17 จดัซ้ือ microtube ขนาด 1.5 ml 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 2,782.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 2,782.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0248/63 4/2/63

18 จดัซ้ือ Tip ขนาด 200 ไมโครลิตร 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 2,889.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 2,889.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0248/63 4/2/63

19 จดัซ้ือกระปุกพลาสติก แบบฝาเกลียว ส าหรับใสํชิ้นเนือ้ ขนาด เส๎นผําศูนยก์ลาง 

ประมาณ 8 ซม.

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 5,350.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 5,350.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0248/63 4/2/63

20 จดัซ้ือกระปุกพลาสติก แบบฝาเกลียว ส าหรับใสํชิ้นเนือ้ ขนาด เส๎นผําศูนยก์ลาง 

ประมาณ 15 ซม.

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 13,375.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 13,375.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0248/63 4/2/63

21 จดัซ้ือ PiCCo Monitor Kit,Housing (PV4046)( ข๎อตํอ ส าหรับตํอสายวัดอณุหภมูิ

แบบ inline (PV4046) )

69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ากดั 69,000.00 บริษัท  โซวิค จ ากดั 69,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0249/63 4/2/63

22 จดัจา๎ง ซํอมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช๎ทางการแพทย์ 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พยาธิภณัฑ์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 19,800.00 บริษัท  พยาธิภณัฑ์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 19,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0020/63 5/2/63

23 จดัซ้ือ ปฏทิินต้ังโต๏ะ ขนาด 25X20 ซม. พร๎อมซอง( ปฏทิินต้ังโต๏ะ ขนาด 25X20 ซม.

 พร๎อมซอง. )

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 75,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 75,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0264/63 5/2/63

24 จดัซ้ือ แกว๎สเตนเลสที่ระลึก ขนาด 600 มล. 79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอม็.พรีเมียม กรุ๏ป จ ากดั 79,180.00 บริษัท พ.ีเอม็.พรีเมียม กรุ๏ป จ ากดั 79,180.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0265/63 5/2/63

25 จดัซ้ือกระเป๋าผ๎าแคนวาส ขนาด 23X27X11 ซม.( กระเป๋าผ๎าแคนวาส ขนาด 

23X27X11 ซม.. )

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากดั 69,550.00 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากดั 69,550.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0266/63 5/2/63

26 จา๎งท าส่ือประชาสัมพันธ์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากดั 53,500.00 บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากดั 53,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0025/63 6/2/63

27 จา๎งเหมารถต๎ูพร๎อมคนขับ 7,200.00 7,200.00 e-bidding บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0027/63 6/2/63

28 จดัซ้ือเส้ือโปโล 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติกา๎ การ์เม๎นท์ จ ากดั 5,700.00 บริษัท โชติกา๎ การ์เม๎นท์ จ ากดั 5,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0238/63 6/2/63

29 จดัซ้ือเส้ือคอวี 40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติกา๎ การ์เม๎นท์ จ ากดั 40,800.00 บริษัท โชติกา๎ การ์เม๎นท์ จ ากดั 40,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0238/63 6/2/63

30 จดัจา๎งท าใบปลิวงานครอบครัวปลอดเบาหวาน( ใบปลิวงานครอบครัวปลอด

เบาหวาน. )

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 4,280.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 4,280.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0275/63 6/2/63

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  ราคาทีต่กลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จา้ง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

31 จดัจา๎งท าแผํนพับงานครอบครัวปลอดเบาหวาน( แผํนพับงานครอบครัวปลอด

เบาหวาน . )

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 21,400.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 21,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0275/63 6/2/63

32 จดัจา๎ง โครงการบรรพชาอปุสมบทหมูแํละปฏบิัติธรรมถวายพระกศุล ศาสตราจารย ์

ดร.สมเด็จพระเจา๎น๎องนางเธอเจา๎ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนือ่งในโอกาสครบครบ ๑๐ ปี รพ.จฬุาภรณ์

2,951,200.00 2,951,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรัทธาทัวร์ จ ากดั  2,760,733.26 บริษัท ศรัทธาทัวร์ จ ากดั  2,760,733.26 ราคาเหมาะสม สพด.68/2563 (001) 7/2/63

33 จดัจา๎ง ที่ปรึกษาด๎านการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงสร๎างพื้นฐาน

และระบบงานราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์

500,000.00 499,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเีทอนอลซอฟท์ จ ากดั 499,920.00 บริษัท อเีทอนอลซอฟท์ จ ากดั 499,920.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0012/63 7/2/63

34 จดัจา๎ง โครงการบรรพชาอปุสมบทหมูแํละปฏบิัติธรรมถวายพระกศุล ศาสตราจารย ์

ดร.สมเด็จพระเจา๎น๎องนางเธอเจา๎ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนือ่งในโอกาสครบครบ ๑๐ ปี รพ.จฬุาภรณ์

253,804.00 253,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรัทธาทัวร์ จ ากดั 253,804.00 บริษัท ศรัทธาทัวร์ จ ากดั 253,804.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0028/63 7/2/63

35 จา๎งท าส่ือประชาสัมพันธ์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ฐานวัฒน์  นันทศิริฐากรณ์ 80,000.00 นาย ฐานวัฒน์  นันทศิริฐากรณ์ 80,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0029/63 7/2/63

36 จดัจา๎ง ท าเส้ือโปโล 700,000.00 700,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีไซน์ เทรดด้ิง จ ากดั 612,040.00 บริษัท เอสดีไซน์ เทรดด้ิง จ ากดั 612,040.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0234/63 7/2/63

37 จดัซ้ือกระดาษทิชชู  (เช็ดมือ) 255,195.00 255,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากดั 255,195.00 บริษัท  วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากดั 255,195.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0235/63 7/2/63

38 จดัซ้ือเคร่ืองชาร์จถํานแบบดิจติอล 5,994.14 5,994.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากดั 5,994.14 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากดั 5,994.14 ราคาเหมาะสม อซ1111-0277/63 7/2/63

39 จดัซ้ือ Filter cards for cellfunnel 26,707.20 26,707.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากดั 26,707.20 บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากดั 26,707.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-0280/63 7/2/63

40 จดัจา๎งท าป้ายชื่ออะคริลิคใส หนา 2.5 มิลลิเมตร( ป้ายชื่ออะคริลิคใส หนา 2.5 

มิลลิเมตร. )

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง อทีีซี ไอเดีย กรุ๏ป 7,490.00 อทีีซี ไอเดีย กรุ๏ป 7,490.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0282/63 7/2/63

41 จดัจา๎ง จา๎งเหมาเจา๎หน๎าที่ในการประเมินภาระผูกพันและการเปิดเผยข๎อมูลข๎อมูล

ผลประโยชน์พนักงาน

176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีม เอก็ซ์เซลเลนซ์ คอนซัลด้ิง จ ากดั 176,550.00 บริษัท ทีม เอก็ซ์เซลเลนซ์ คอนซัลด้ิง จ ากดั 176,550.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0030/63 8/2/63

42 จา๎งเหมารถต๎ูพร๎อมคนขับ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0032/63 8/2/63

43 จา๎งเหมาตกแตํงสถานที่ (งาน) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร มีแสง 30,000.00 นายสุนทร มีแสง 30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0033/63 8/2/63

44 จดัซ้ือเคร่ืองตีเบอร์ จ านวน 4 หลัก 2,945.00 2,945.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,945.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 2,945.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0289/63 8/2/63

45 จา๎งเหมาตกแตํงสถานที่ (งาน) 58,560.00 58,560.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ผิวนวล 58,560.00 นางวันดี ผิวนวล 58,560.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0034/63 10/2/63

46 จา๎งเหมาตกแตํงสถานที่ (งาน) 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 100,000.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 100,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0038/63 10/2/63

47 จดัซ้ือเคร่ืองค านวณดิจติอล 12 หลัก( เคร่ืองค านวณดิจติอล 12 หลัก. ) 1,995.02 1,995.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 1,995.02 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 1,995.02 ราคาเหมาะสม อซ1111-0305/63 10/2/63

48 จา๎งถํายวีดีโอ การสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2563)

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกเมศ สมิชัย 45,000.00 นายโกเมศ สมิชัย 45,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0026/63 11/2/63

49 จา๎งเหมารถบัส พร๎อมคนขับ ขนาดไมํเกนิ 50 ที่นัง่ VIP 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เจ.ดี.ทราเวล 120,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เจ.ดี.ทราเวล 120,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0040/63 11/2/63

50 จดัซ้ือผ๎าหํม ขนาด 60X80 นิว้( ผ๎าหํม ขนาด 60X80 นิว้. ) 16,350.00 16,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 16,350.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 16,350.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0307/63 11/2/63

51 จดัซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการซํอมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช๎ทางการแพทย ์ (ไมํมีคําแรง) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เทคเอซ จ ากดั 7,000.00 บริษัท  เทคเอซ จ ากดั 7,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0308/63 11/2/63

52 จดัซ้ือรถเข็นสเตนเลส 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย ์จ ากดั 6,700.00 บริษัท  วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย ์จ ากดั 6,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0315/63 11/2/63

53 จา๎งเหมารถต๎ูพร๎อมคนขับ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย  ธงชัย 4,500.00 นายวีระชัย  ธงชัย 4,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0041/63 12/2/63

54 จดัจา๎ง บ ารุงรักษาและซํอมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช๎ทางการแพทย์ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดดิควิปต์ พีอาร์ จ ากดั 5,400.00 บริษัท  เมดดิควิปต์ พีอาร์ จ ากดั 5,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0042/63 12/2/63

55 จดัจา๎ง บริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา 310,300.00 310,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค จ ากดั 310,300.00 บริษัท  ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค จ ากดั 310,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0044/63 12/2/63

56 จดัซ้ือ ชํอดอกไม๎สด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วิรัช ออร์ซิเดย ์ฟาร์ม 3,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วิรัช ออร์ซิเดย ์ฟาร์ม 3,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0317/63 12/2/63

57 เส้ือคอกลม( เส้ือคอกลม. ) 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติกา๎ การ์เม๎นท์ จ ากดั 19,902.00 บริษัท โชติกา๎ การ์เม๎นท์ จ ากดั 19,902.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0324/63 12/2/63

58 จดัซ้ือ ตะแกรงล๎างแผลสแตนเลส 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย ์จ ากดั 8,000.00 บริษัท  วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย ์จ ากดั 8,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0325/63 12/2/63

59 จดัซ้ือ [ต๎ูเกบ็เอกสาร ขนาด 80*40*85 ซม.] 15,120.00 15,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 15,120.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 15,120.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0330/63 12/2/63

60 จดัซ้ือ Formalin 60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออีอส ไซเอนทิฟิค จ ากดั 60,990.00 บริษัท ออีอส ไซเอนทิฟิค จ ากดั 60,990.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0335/63 12/2/63

61 คํูมือผ๎ูป่วยฟอกไต ขนาด A5( คํูมือผ๎ูป่วยฟอกไต ขนาด A5. ) 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 18,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 18,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0338/63 13/2/63

62 จดัซ้ือ เคร่ืองไมโครเวฟ 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 4,450.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 4,450.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0342/63 13/2/63
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63 จดัซ้ือ ต๎ูเยน็ ขนาด  18 คิว 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 19,900.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 19,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0342/63 13/2/63

64 จดัซ้ือ โต๏ะท างาน 120*60*75 ซม. 18,557.99 18,557.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 18,557.99 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 18,557.99 ราคาเหมาะสม อซ1111-0344/63 13/2/63

65 จดัซ้ือ เคร่ืองท าน้ าร๎อน-น้ าเยน็ 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 8,550.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 8,550.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0346/63 13/2/63

66 จดัซ้ือ วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 16,132.71 16,132.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 16,132.71 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 16,132.71 ราคาเหมาะสม อซ1111-0348/63 13/2/63

67 จดัซ้ือ โทรทัศน์ 83,490.00 83,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 83,490.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 83,490.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0350/63 13/2/63

68 จดัจา๎งท าป้ายอะคริลิค ห๎องเกบ็ตัวอยาํง-ห๎องเตรียมยา ขนาด ๒๙x๒๑( ป้ายอะคริลิค

 ห๎องเกบ็ตัวอยาํง-ห๎องเตรียมยา ขนาด ๒๙x๒๑. )

1,198.40 1,198.40 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ทีเอชเวิร์คกิง้พอยท์ 1,198.40 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ทีเอชเวิร์คกิง้พอยท์ 1,198.40 ราคาเหมาะสม อซ1111-0351/63 13/2/63

69 จดัซ้ือ โทรทัศน์ 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 18,600.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 18,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0352/63 13/2/63

70 เชําคอมพิวเตอร์ต้ังโต๏ะ 72,225.00 72,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เอม็ มัลติมีเดีย จ ากดั 72,225.00 บริษัท โฟร์เอม็ มัลติมีเดีย จ ากดั 72,225.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0049/63 14/2/63

71 เชํารถต๎ูโดยสารพร๎อมพนักงานขับรถยนต์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0053/63 16/2/63

72 จดัซ้ือ มีดท าครัว ตราตุ๏กตาคํู ขนาด  6 นิว้ 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 4,601.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 4,601.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0364/63 16/2/63

73 จดัซ้ือ มีดท าครัว ตราตุ๏กตาคํู ขนาด  8  นิว้ 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 5,671.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 5,671.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0364/63 16/2/63

74 จดัซ้ือ มีดท าครัว ตราตุ๏กตาคํู ขนาด 10 นิว้ 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 7,383.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั  อาร์ ซี เอม็ ซัพพลายส์ 7,383.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0364/63 16/2/63

75 จดัซ้ือฐานข๎อมูล  718,100.00  718,100.00 e-bidding บริษัท บุ๏ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั  718,100.00 บริษัท บุ๏ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั  718,100.00 ราคาเหมาะสม สพด.75/2563(001) 17/2/63

76 จดัซ้ือระบบห๎องเรียนออจัฉริยะพร๎อมอปุกรณ์ 5,000,000.00         5,000,000.00 e-bidding บจก. วงษ์ วิบูลย์  4,990,000.00 บจก. วงษ์ วิบูลย์  4,990,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.76/2563 (001) 17/2/63

77 จดัซ้ือ เกา๎อีบ้าร์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จ ากดั 2,700.00 บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จ ากดั 2,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0365/63 17/2/63

78 จดัซ้ือ L-Arginine (Gmp gr)( L-Arginine (Gmp gr). ) 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 89,880.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 89,880.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0371/63 17/2/63

79 จดัซ้ือ L-Lysine HCL(Gmp gr)( L-Lysine HCL(Gmp gr). ) 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 44,940.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อนิสตรูเมนท์ จ ากดั 44,940.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0371/63 17/2/63

80 จดัซ้ือ Felocell CVR (Vaccine)( Felocell CVR (Vaccine). ) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 30,000.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0376/63 17/2/63

81 จดัซ้ือ วัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 47,980.00 47,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.เจ. สยาม จ ากดั 47,980.00 บริษัท ไอ.เจ. สยาม จ ากดั 47,980.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0377/63 17/2/63

82 จดัซ้ือ I-131 Therapeutic Cap. (1-10 mCi) (RI002) 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 96,300.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 96,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

83 จดัซ้ือ I-131 Therapeutic Cap. (11-20 mCi) (RI003) 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 64,200.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 64,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

84 จดัซ้ือ I-131 Therapeutic Cap. (21-30 mCi) (RI004) 117,700.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 117,700.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 117,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

85 จดัซ้ือ I-131 Therapeutic Cap. (31-50mCi) (RI005) 385,200.00 385,200.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 385,200.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 385,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

86 จดัซ้ือ I-131 Therapeutic Cap. (100 mCi) (RI006) 963,000.00 963,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 963,000.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 963,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

87 จดัซ้ือ Sodium iodide (I-131) 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 4,815.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 4,815.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

88 จดัซ้ือ I-131 diagnostic Capsule  (RI009) 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 25,680.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 25,680.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

89 จดัซ้ือ I-131 MIBG Diagnostic Dose 117,700.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 117,700.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 117,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

90 จดัซ้ือ I-131 MIBG Therapeutic Dose 1,011,150.00 1,011,150.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 1,011,150.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 1,011,150.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

91 จดัซ้ือ Stanous Chloride( Stanous Chloride. ) 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 83,460.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 83,460.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

92 จดัซ้ือ Tc-99m Hynic-TOC 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 70,620.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 70,620.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

93 จดัซ้ือ Tc-99m MIBI 105,930.00 105,930.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 105,930.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 105,930.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

94 จดัซ้ือ Tc-99m MDP 323,675.00 323,675.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 323,675.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 323,675.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

95 จดัซ้ือ Tc-99m MAG3 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 4,708.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 4,708.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

96 จดัซ้ือ Tc-99m 56,496.00 56,496.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 56,496.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 56,496.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

97 จดัซ้ือ Samarium - 153 EDTMP 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 28,890.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 28,890.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

98 จดัซ้ือ Tc-99m DMSA 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 8,346.00 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แหํงชาติ(องค์การมหาชน) 8,346.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0379/63 18/2/63

99 จดัซ้ือ Oxygen Flow Meter( อปุกรณ์ควบคุมและปรับแรงดันออกซิเจน ) 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากดั 17,000.00 บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากดั 17,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0382/63 18/2/63

100 จดัซ้ือ Express qPCR MIX UNI (200x50 UL RXN) 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนีพลัส จ ากดั 64,200.00 บริษัท ยนีพลัส จ ากดั 64,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0398/63 19/2/63

101 จดัซ้ือ ถุงพระราชทาน 267,500.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาวัณย ์การ์เมนท์ จ ากดั 267,500.00 บริษัท ลาวัณย ์การ์เมนท์ จ ากดั 267,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0399/63 20/2/63

102 จดัซ้ือ บัตรเปลําหน๎าหลัง ขนาด 0.5มิลลิเมตร( บัตรเปลําหน๎าหลัง ขนาด 0.5

มิลลิเมตร. )

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค ซัพพลาย จ ากดั 12,840.00 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค ซัพพลาย จ ากดั 12,840.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0401/63 20/2/63

103 จดัซ้ือ โทรทัศน์ 26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๏ด ดีล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 26,215.00 บริษัท กู๏ด ดีล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 26,215.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0405/63 20/2/63
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ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

104 จดัซ้ือ ปลายหัวขูดหินปูนไฟฟ้า Dentsply Sriona รํุน Tip  4L( ปลายหัวขูดหินปูน

ไฟฟ้า Dentsply Sriona รํุน Tip  4L. )

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไจโก ๎อนิเตอร์เทรด จ ากดั 50,000.00 บริษัท  ไจโก ๎อนิเตอร์เทรด จ ากดั 50,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0406/63 20/2/63

105 จา๎งเหมารถต๎ู พร๎อมคนขับ (คัน) 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 39,000.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 39,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0063/63 21/2/63

106 จดัซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการซํอมแซมอปุกรณ์และเคร่ืองใช๎ทางการแพทย ์ (ไมํมีคําแรง) 1,740.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 1,740.00 บริษัท บอสส์เมดเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 1,740.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0416/63 21/2/63

107 จดัจา๎ง ปรับปรุงพื้นที่หน๎าห๎องฉุกเฉิน อาคารศูนยก์ารแพทยม์ะเร็งวิทยาจฬุาภรณ์ 430,000.00 430,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเกษม เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 430,000.00 บริษัท  ไทยเกษม เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 430,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0304/63 24/2/63

108 จดัซ้ือ ธงชาติไทย ขนาด 3 X 4.5 เมตร( ธงชาติไทย ขนาด 3 X 4.5 เมตร. ) 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมศรี  ทรัพยแ์สงศรี (ร๎านศรีวันชาติ) 2,675.00 นางสาวสมศรี  ทรัพยแ์สงศรี (ร๎านศรีวันชาติ) 2,675.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0424/63 24/2/63

109 จดัซ้ือ เชือกถัก สีขาว ขนาด 5 มิลเมตร( เชือกถัก สีขาว ขนาด 5 มิลเมตร. ) 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมศรี  ทรัพยแ์สงศรี (ร๎านศรีวันชาติ) 856.00 นางสาวสมศรี  ทรัพยแ์สงศรี (ร๎านศรีวันชาติ) 856.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0424/63 24/2/63

110 จดัซ้ือ เกา๎อีส้ านักงานพนักพิงต่ า 26,009.99 26,009.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 26,009.99 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 26,009.99 ราคาเหมาะสม อซ1111-0426/63 24/2/63

111 จดัซ้ือ โต๏ะท างาน 120*60*75 ซม. 4,207.24 4,207.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 4,207.24 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 4,207.24 ราคาเหมาะสม อซ1111-0427/63 24/2/63

112 จดัจา๎ง เหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภยั ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ จ านวน 10 

เดือน ประจ าปีงบประมาณ2563

16,700,000.00        17,800,000.00 คัดเลือก บจก.รักษาความปลอภยั เอเชีย คลีนนิง่ เซอร์วิส จ ากดั  6,536,000.00 บจก.รักษาความปลอภยั เอเชีย คลีนนิง่ เซอร์วิส จ ากดั  16,340,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.77/2563 (001) 25/2/63

113 จดัจา๎ง เหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์  จ านวน 10 เดือน

 ประจ าปีงบประมาณ2563

26,636,364.00        24,959,050.00 คัดเลือก บริษัท มัดชา เซอร์วิส จ ากดั บริษัท มัดชา เซอร์วิส จ ากดั  26,240,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.78/2563(001) 25/2/63

114 จดัจา๎ง บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองอลัตร๎าซาวด์ Voluson E6 BT14 240,429.00 240,429.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 240,429.00 บริษัท  ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 240,429.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0332/63 25/2/63

115 จา๎งเหมาตกแตํงสถานที่ (งาน) 39,900.00 39,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเกษม เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 39,900.00 บริษัท  ไทยเกษม เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 39,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0066/63 25/2/63

116 คําเชําห๎องประชุม 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจยัจฬุาภรณ์ 15,000.00 สถาบันวิจยัจฬุาภรณ์ 15,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0067/63 25/2/63

117 จา๎งเหมาจดัอบรมหลักสูตร Courageous leadership Module 2 369,150.00 369,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซีจ ีเลิร์นนิง่ เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 369,150.00 บริษัท เอสซีจ ีเลิร์นนิง่ เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 369,150.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0069/63 26/2/63

118 เชําห๎องพัก 252,000.00 252,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม๎นท์ จ ากดั 252,000.00 บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม๎นท์ จ ากดั 252,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0071/63 26/2/63

119 จดัจา๎งท า ชุดสูทเบลเซอร์ กบั กางเกง ส าหรับผ๎ูชาย( ชุดสูทเบลเซอร์ กบั กางเกง 

ส าหรับผ๎ูชาย. )

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง นาง สกาวรัตน์  ท าเอีย่ม 12,800.00 นาง สกาวรัตน์  ท าเอีย่ม 12,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0446/63 26/2/63

120 จดัจา๎งท า ชุดสูทเบลเซอร์ กบั กระโปรงส าหรับผ๎ูหญิง( ชุดสูทเบลเซอร์ กบั กระโปรง

ส าหรับผ๎ูหญิง. )

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นาง สกาวรัตน์  ท าเอีย่ม 6,400.00 นาง สกาวรัตน์  ท าเอีย่ม 6,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0446/63 26/2/63

121 จดัซ้ือ SAMSUNG MLT-D203U BLACK Toner 426,930.00 426,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอเรีย องิค์ จ ากดั 426,930.00 บริษัท  แอเรีย องิค์ จ ากดั 426,930.00 ราคาเหมาะสม อซ1114-0011/63 26/2/63

122 จดัซ้ือน้ าด่ืมบรรจขุวดขนาด 350 ซีซี 264,000.00 264,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  น้ าด่ืมเกษตร จ ากดั 264,000.00 บริษัท  น้ าด่ืมเกษตร จ ากดั 264,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1114-0014/63 26/2/63

123 ดับเพลิง( จา๎งเหมาซํอมทํอสํงน้ าดับเพลิงของระบบ JOCKEY PUMP ) 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 36,000.00 บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 36,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0075/63 27/2/63

124 จดัจา๎ง รถต๎ู( ซํอมแซมและบ ารุงรักษารถต๎ู ) 38,502.88 38,502.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (สาขาที่ 00001) 38,502.88 บริษัท โตโยต๎า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (สาขาที่ 00001) 38,502.88 ราคาเหมาะสม อซ1010-0077/63 27/2/63

125 จดัซ้ือ ลังทึบพร๎อมฝาสีน้ าเงิน บรรจไุด๎ 53 ลิตร แบบมีฝาปิด( ลังทึบพร๎อมฝาสีน้ าเงิน

 บรรจไุด๎ 53 ลิตร แบบมีฝาปิด. )

21,378.60 21,378.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจนบรรเจดิ จ ากดั 21,378.60 บริษัท  เจนบรรเจดิ จ ากดั 21,378.60 ราคาเหมาะสม อซ1111-0466/63 27/2/63

126 จดัซ้ือ วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 5,111.02 5,111.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 5,111.02 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 5,111.02 ราคาเหมาะสม อซ1111-0468/63 27/2/63

127 จดัซ้ือ Pneumatic PUMP( เคร่ืองบีบเค๎นเป้นระยะด๎วยลม ) 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 150,000.00 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 150,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0469/63 27/2/63

128 จดัซ้ือ OCUBLUE PLUS G 0.05% w/v 1 ml (อะควาสตาร์) 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั 55,000.00 บริษัท แม็กซิมอนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั 55,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0470/63 27/2/63

129 จดัซ้ือ Titanium  Clips  (Small) REF.001200 บ.เคร่ืองมือแพทย(์ Titanium  

Clips  (Small) REF.001200 บ.เคร่ืองมือแพทย.์ )

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคร่ืองมือแพทย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 75,000.00 บริษัท  เคร่ืองมือแพทย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 75,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0471/63 27/2/63

130 จดัซ้ือ 3E-Zyme 5 Litre Enzyme Cleaner( 3E-Zyme 5 Litre Enzyme 

Cleaner. )

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวส์ จ ากดั 42,000.00 บริษัท ตะวันแม็คไวส์ จ ากดั 42,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0476/63 27/2/63

131 จดัซ้ือน้ าด่ืมบรรจขุวด  ขนาด 600 ซีซี 125,190.00 125,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพน้ าทิพย ์จ ากดั 125,190.00 บริษัท กรุงเทพน้ าทิพย ์จ ากดั 125,190.00 ราคาเหมาะสม อซ1114-0016/63 27/2/63

132 จดัซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 9,900.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 9,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0479/63 28/2/63

133 จดัจา๎งท ากรอบรูป พร๎อมกระจก ตัดแสง ขนาด 61x46 ซม.( กรอบรูป พร๎อมกระจก 

ตัดแสง ขนาด 61x46 ซม.. )

433,350.00 433,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 433,350.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากดั 433,350.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0487/63 28/2/63

134 จดัซ้ือแอลกอฮอล์เจล (Ethanal) 462,000.00 462,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล  จ ากดั (มหาชน) 462,000.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล  จ ากดั (มหาชน) 462,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1114-0017/63 28/2/63

135 จา๎งเหมารถต๎ู พร๎อมคนขับ (คัน) 44,800.00 44,800.00 เฉพาะเจาะจง นาย ดนัย  เถามุย๎ 44,800.00 นาย ดนัย  เถามุย๎ 44,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0056/63 127/2/20

136 จดัซ้ือชุดสายสวนล้ินหัวใจเอออร์ติก  5,000,000.00  5,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอด็วาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอน็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  5,000,000.00 บริษัท เอด็วาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอน็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  5,000,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.71/2563 (001)

137 จดัซ้ือต๎ูเยน็ควบคุมอณุหภมูิ แบบ 2 ประตู 1,290,000.00         1,284,000.00 e-bidding บจก.ธเนศพัฒนา  1,279,827.00 บจก.ธเนศพัฒนา  1,279,827.00 ราคาเหมาะสม สพด.72/2563 (001)
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แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา  ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือก  ราคาทีต่กลง โดยสรุป หรือข้อตกลงซ้ือ/จา้ง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

138 จดัจา๎ง เหมาบริการซัก อบ รีดผ๎าผ๎ูป่วย ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (จ านวน 3 เดือน)

 4,150,200.00  4,150,200.00 e-bidding บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากดั บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากดั  4,150,200.00 ราคาเหมาะสม สพด.73/2563 (001)

139 จดัซ้ือยา HPV vaccine 4 สายพันธุ์  18,190,000.00  18,190,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั  18,190,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั  18,190,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.74/2563 (001)

140 จดัซ้ือโครงการบริหารจดัการทรัพยากรส าหรับราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ ERP 187,000,000.00      189,000,000.00 e-bidding บจก.ไอเอสเอส คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) #REF! บจก.ไอเอสเอส คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย)  183,000,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.79/2563 (001)

          286,266,071.19        281,197,687.09

รวมวงเงินทีจ่ัดซ้ือ/จ๎าง (งบประมาณ)           286,266,071.19

รวมวงเงินทีต่กลงซ้ือ/จ๎าง           281,197,687.09

ประหยัดงบประมาณ              5,068,384.10
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