
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

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

1 จดัซ้ือ เคร่ืองปรับอากาศ BTU/H 49,969.00 49,969.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์คูลเซ็นเตอร์ จ ากดั 49,969.00 บริษัท พาวเวอร์คูลเซ็นเตอร์ จ ากดั 49,969.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0504/63 1/3/63

2 จดัจา้ง เหมาบริการเปล่ียนแผ่นกรองอากาศ (Filter) ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1,840,000.00 1,837,008.10 e-bidding บริษัท เจแปน แอร์ฟิลเตอร์  1,070,000.00 บริษัท เจแปน แอร์ฟิลเตอร์  1,070,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.70/2563 (001) 2/3/63

3 จดัจา้ง เหมาขนเกบ็ขยะเคมีและขยะสารพิษ ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

780,000.00 774,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์  553,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์  553,500.00 ราคาเหมาะสม สพด.85/2563 (001) 2/3/63

4 จดัจา้ง ซ่อมแซมท่อน้ าเยน็ 28,969.00 28,969.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 28,969.00 บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 28,969.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0080/63 2/3/63

5 จดัซ้ือ พวงมาลัยดอกไม้สด( พวงมาลัยดอกไม้สด. ) 146,000.00 146,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกญัญรส แช่มอบุล 146,000.00 นางกญัญรส แช่มอบุล 146,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0505/63 2/3/63

6 จดัซ้ือ ผ้าขนหนู ขนาด 27"X54"( ผ้าขนหนู ขนาด 27"X54". ) 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 350,000.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 350,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0507/63 2/3/63

7 จดัซ้ือ ผ้าขนหนู ขนาด 12"X12"( ผ้าขนหนู ขนาด 12"X12". ) 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 65,000.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 65,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0507/63 2/3/63

8 จดัจา้ง ดูแลเว็บไซต์ (รายป)ี 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็ดีวัน โฟร์ ย ูจ ากดั 48,150.00 บริษัท เอม็ดีวัน โฟร์ ย ูจ ากดั 48,150.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0081/63 3/3/63

9 จดัซ้ือ RIQAS-Urinalysis Programme( RDX-RQ9138 Riqas-Urinalysis Sample

 Bi-Monthly )

11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป จ ากดั 11,235.00 บริษัท  เมดิทอป จ ากดั 11,235.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0516/63 3/3/63

10 จดัซ้ือ Scanner( เคร่ืองสแกนเนอร์ ) 50,076.00 50,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 50,076.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 50,076.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0517/63 3/3/63

11 จดัซ้ือ แปรงสีฟัน จ านวน 2000 อนั 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ ากดั 29,960.00 บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ ากดั 29,960.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0520/63 4/3/63

12 จดัซ้ือ ยาสีฟัน เนือ้ครีม เจล ขนาด ไม่น้อยกว่า150กรัม จ านวน 2000 อนั 76,608.00 76,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากดั (มหาชน) 76,608.00 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากดั (มหาชน) 76,608.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0521/63 4/3/63

13 จดัซ้ือ ข้าวสวยพร้อมทาน จ านวน 20000 กระป๋อง 278,200.00 278,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากดั (มหาชน) 278,200.00 บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากดั (มหาชน) 278,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0522/63 4/3/63

14 จดัซ้ือ อาหารสุนัข จ านวน 1,190 กระสอบ 499,800.00 499,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ ากดั 499,800.00 บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ ากดั 499,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0525/63 4/3/63

15 จดัซ้ือ M0491SQ5 HIGH-Fidelity DNA Polymerase 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ธีระเทรดด้ิง จ ากดั 35,310.00 บริษัท  ธีระเทรดด้ิง จ ากดั 35,310.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0526/63 4/3/63

16 จดัซ้ือ แครกเกอร์ คละชนิด จ านวน 1000 ห่อ 44,583.33 44,583.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากดั (มหาชน) 44,583.33 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากดั (มหาชน) 44,583.33 ราคาเหมาะสม อซ1111-0528/63 4/3/63

17 จดัซ้ือ เส้ือยดื คละสี ไซส์ จ านวน 2000 ตัว 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นลินี  พลายงาม 120,000.00 น.ส. นลินี  พลายงาม 120,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0529/63 4/3/63

18 จดัซ้ือ กางเกงขาส้ัน คละสี ไซส์ จ านวน 2000 ตัว 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นลินี  พลายงาม 80,000.00 น.ส. นลินี  พลายงาม 80,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0529/63 4/3/63

19 จดัซ้ือ ผ้าถุงส าเร็จรูป จ านวน 2000 ตัว 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธิติ  โกมลกติติพงศ์ 150,000.00 นาย ธิติ  โกมลกติติพงศ์ 150,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0530/63 4/3/63

20 จดัซ้ือ อาหารส าเร็จรูปพร้อมทาน จ านวน 20000 ตัว 480,678.24 480,678.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากดั (มหาชน) 480,678.24 บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากดั (มหาชน) 480,678.24 ราคาเหมาะสม อซ1111-0531/63 4/3/63

21 จดัจา้ง ท าปูายแนะน าเส้นทาง 284,111.75 284,111.75 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวิร์คกิง้พอยท์ 284,111.75 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีเอชเวิร์คกิง้พอยท์ 284,111.75 ราคาเหมาะสม อซ1111-0340/63 5/3/63

22 จดัซ้ือ QuickNavi-RSV 10T( QuickNavi-RSV 10T/ Pack ) 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากดั 23,000.00 บริษัท  เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากดั 23,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0543/63 5/3/63

23 จดัจา้ง เหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรยดิ์จทิัล (Digital Radiography) รุ่น 

Definium 8000 (Two Plate) ประจ าปีงบประมาณ 2563

1,102,500.00 1,102,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)  1,000,000.00 บจก.ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)  1,000,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.81/2563 (001) 6/3/63

24 จดัจา้ง เหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง CT SCAN รุ่น Somatom Definition, เคร่ือง 

Fluoroscopy รุ่น Axiom Icons MD และเคร่ือง MRI รุ่น MAGNETOM Trio 

ประจ าปีงบประมาณ 2563

8,464,050.00 8,464,050.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากดั  8,061,000.00 บจก.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากดั  8,061,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.82/2563 (001) 6/3/63

25 จดัจา้ง ต่ออายรุะบบจดัการปูายดิจทิัล 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจติอลโปร จ ากดั 26,750.00 บริษัท ดิจติอลโปร จ ากดั 26,750.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0086/63 6/3/63

26 จดัซ้ือ สียอ้ม Eosin ขนาด 450 ml 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซี.ว.ี ลาบอราตอร่ีส์ จ ากดั 23,112.00 บริษัท  ซี.ว.ี ลาบอราตอร่ีส์ จ ากดั 23,112.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0553/63 6/3/63

27 จดัซ้ือ สียอ้ม Cytopathology ชนิด PAP2 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซี.ว.ี ลาบอราตอร่ีส์ จ ากดั 8,025.00 บริษัท  ซี.ว.ี ลาบอราตอร่ีส์ จ ากดั 8,025.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0553/63 6/3/63

28 จดัซ้ือ สียอ้ม Cytopathology ชนิด PAP3 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซี.ว.ี ลาบอราตอร่ีส์ จ ากดั 8,346.00 บริษัท  ซี.ว.ี ลาบอราตอร่ีส์ จ ากดั 8,346.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0553/63 6/3/63

29 จดัซ้ือ เฝือกไม้ดามแขน-ขา พร้อมกระเป๋า Promedic 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 25,000.00 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 25,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0554/63 6/3/63

30 จดัซ้ือ เฝือกดามคอชนิดแบบปรับขนาดได้ส าหรับผู้ใหญ่ รุ่น Perfit ace 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 12,000.00 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 12,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0554/63 6/3/63

31 จดัซ้ือ เฝือกดามคอชนิดแบบปรับขนาดได้ส าหรับเด็ก รุ่น MINI Perfit ace 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 12,000.00 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 12,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0554/63 6/3/63

32 จดัซ้ือ AMBU BAG For Adult With Mask 3 Size( ชุดอปุรณ์ช่วยหายใจชนิดบีบมือ

 ส าหรับผู้ใหญ่ พร้อมหน้ากาก 3 ขนาด )

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 50,000.00 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 50,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0554/63 6/3/63

33 จดัซ้ือ AMBU BAG For Child With Mask 3 Size( ชุดอปุรณ์ช่วยหายใจชนิดบีบมือ

 ส าหรับเด็ก พร้อมหน้ากาก 3 ขนาด )

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 50,000.00 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 50,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0554/63 6/3/63

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน มนีาคม 2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

34 AMBU BAG For BABY With Mask 3 Size( ชุดอปุรณ์ช่วยหายใจชนิดบีบมือ 

ส าหรับเด็กทารก พร้อมหน้ากาก 3 ขนาด )

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 50,000.00 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 50,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0554/63 6/3/63

35 จดัซ้ือ อปุกรณ์รัดตรึงกระดูกเชิงกราน Sam Splint  รุ่น Pelvic Sling II Standard 

Size( อปุกรณ์รัดตรึงกระดูกเชิงกราน Sam Splint  รุ่น Pelvic Sling II Standard 

Size. )

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 25,000.00 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 25,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0554/63 6/3/63

36 จดัซ้ือ Tourniquet( สายรัดห้ามเลือด ) 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 36,000.00 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั 36,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0554/63 6/3/63

37 จดัซ้ือ Formalin (mortuary&autopsy) 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิธ ไซเอนซ์ จ ากดั 23,540.00 บริษัท ซีนิธ ไซเอนซ์ จ ากดั 23,540.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0555/63 6/3/63

38 จดัซ้ือ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูป 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมศรี  ทรัพยแ์สงศรี (ร้านศรีวันชาติ) 9,630.00 นางสาวสมศรี  ทรัพยแ์สงศรี (ร้านศรีวันชาติ) 9,630.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0556/63 8/3/63

39 จดัซ้ือ พรม 44,950.34 44,950.34 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริรักษ์ เดคอเรชั่น 44,950.34 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริรักษ์ เดคอเรชั่น 44,950.34 ราคาเหมาะสม อซ1111-0557/63 8/3/63

40 จดัจา้ง เหมาจดัเล้ียง (ชุด) 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครัวจนิตนา จ ากดั 500,000.00 บริษัท ครัวจนิตนา จ ากดั 500,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0089/63 9/3/63

41 จดัซ้ือ กล้องถ่ายภาพความร้อน/วัดอณุหภมูิร่างกาย 3,531,000.00 3,531,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลูชั่น เอก็ซ์เพิร์ท คอร์เปอเรชั่น จ ากดั 3,531,000.00 บริษัท โซลูชั่น เอก็ซ์เพิร์ท คอร์เปอเรชั่น จ ากดั 3,531,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0510/63 9/3/63

42 จดัซ้ือ น้ าด่ืมถ้วย ขนาดไม่น้อยกว่า 220 ซีซี 21,029.99 21,029.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพน้ าทิพย ์จ ากดั 21,029.99 บริษัท กรุงเทพน้ าทิพย ์จ ากดั 21,029.99 ราคาเหมาะสม อซ1111-0558/63 9/3/63

43 จดัซ้ือ หมึกพิมพ์ Ribbon( หมึกพิมพ์ Ribbon. ) 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัลแคน เทคโนโลย ีจ ากดั 8,346.00 บริษัท วัลแคน เทคโนโลย ีจ ากดั 8,346.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0560/63 9/3/63

44 จดัซ้ือ บัตรพลาสติกสีขาว 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัลแคน เทคโนโลย ีจ ากดั 1,605.00 บริษัท วัลแคน เทคโนโลย ีจ ากดั 1,605.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0560/63 9/3/63

45 จดัซ้ือ สต๊ิกเกอร์ส าหรับพิมพ์วันหมดอายขุนาด 5 x 4.8 ซม. 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภาสิน 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภาสิน 15,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0561/63 9/3/63

46 จดัซ้ือ สต๊ิกเกอร์ส าหรับพิมพ์วันหมดอายขุนาด 4.7 x 8.16 ซม. 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภาสิน 26,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภาสิน 26,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0561/63 9/3/63

47 จดัซ้ือ สติกเกอร์ กลมครอคโค ขนาด12 มม. (1080ดวง) 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากดั 14,980.00 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากดั 14,980.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0565/63 9/3/63

48 จดัซ้ือ วารสารสถิติทะเบียนมะเร็งของโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ปี พ.ศ.2557 29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิมลรัตน์  ทองปลาด 29,100.00 น.ส.วิมลรัตน์  ทองปลาด 29,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0566/63 9/3/63

49 จดัซ้ือ ชุดเคร่ืองมือช่าง 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน) 990.00 บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน) 990.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0567/63 9/3/63

50 จดัซ้ือ โต๊ะท างาน 135*80*75 ซม. 13,905.72 13,905.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 13,905.72 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 13,905.72 ราคาเหมาะสม อซ1111-0568/63 9/3/63

51 จดัซ้ือ โต๊ะท างาน 120*60*75 ซม. 14,218.16 14,218.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 14,218.16 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 14,218.16 ราคาเหมาะสม อซ1111-0568/63 9/3/63

52 จดัซ้ือ ตู้เสริมข้าง 20,706.64 20,706.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 20,706.64 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 20,706.64 ราคาเหมาะสม อซ1111-0568/63 9/3/63

53 จดัซ้ือ เกา้อีส้ านักงานพนักพิงสูง 13,995.60 13,995.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 13,995.60 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 13,995.60 ราคาเหมาะสม อซ1111-0568/63 9/3/63

54 จดัซ้ือ ฉากกัน้ ขนาด 120*100 ซม. 3,869.12 3,869.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 3,869.12 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 3,869.12 ราคาเหมาะสม อซ1111-0568/63 9/3/63

55 จดัซ้ือ ตู้เกบ็เอกสาร ขนาด 80*40*85 ซม. 10,349.04 10,349.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 10,349.04 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 10,349.04 ราคาเหมาะสม อซ1111-0568/63 9/3/63

56 จดัจา้ง สร้างพระพุทธสิรินาคฯ (พระกร่ิง) องค์พระบรอนซ์  ฐานบรอนซ์( พระพุทธ

สิรินาคฯ (พระกร่ิง) องค์พระบรอนซ์  ฐานบรอนซ์ . )

497,550.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 497,550.00 บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 497,550.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0356/63 11/3/63

57 จดัจา้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟูา คลังพัสดุ ยา และเวชภณัฑ์ ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กมิล้ังไทย คอนสตรัคชั่น จ ากดั 265,000.00 บริษัท กมิล้ังไทย คอนสตรัคชั่น จ ากดั 265,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0079/63 12/3/63

58 จดัซ้ือ ชั้นวาง 4 ชั้น 10,545.00 10,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 10,545.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 10,545.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0607/63 12/3/63

59 จดัจา้ง เหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรยห์ลอดเลือดและฟลูโรสโคประบบดิจิ

ตอล และเคร่ืองส ารองไฟฟูา ยีห่้อ PHILIPS รุ่น ALLURA XPER FD ๒๐/๒๐ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1,527,104.00 1,527,104.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)  1,480,500.00 บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)  1,480,500.00 ราคาเหมาะสม สพด.80/2563 (001) 13/3/63

60 จดัจา้ง เหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก 

(Magnetic Resonance Imaging)

4,500,000.00 4,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)  4,500,000.00 บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)  4,500,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.89/2563(001) 13/3/63

61 จดัจา้ง เหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรยต์รวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิด

ระนาบเดียว

2,710,137.00 2,710,137.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)  2,675,000.00 บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)  2,675,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.90/2563(001) 13/3/63

62 จดัซ้ือ N-Splint Roll  4" x 4.5 m บ.Sigma( เฝือกพลาสติก N-Splint Roll  4" x 

4.5 m บ.Sigma )

18,232.80 18,232.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกม่า เอน็จเินียร่ิง โซลูชั่น จ ากดั 18,232.80 บริษัท ซิกม่า เอน็จเินียร่ิง โซลูชั่น จ ากดั 18,232.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-0008/63 13/3/63

63 จดัซ้ือ สารกมัมันตรังสี Ir-192 (ธาตุอริิเดียม 192) 1,134,300.00 1,134,250.63 เฉพาะเจาะจง บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์  1,070,000.00 บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์  1,070,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.84/2563 (001) 16/3/63

64 จดัจา้ง จดักจิกรรม 295,106.00 295,106.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมจกิ โปร เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั 295,106.00 บริษัท เมจกิ โปร เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั 295,106.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0094/63 16/3/63

65 จดัซ้ือ เลเซอร์วัดระยะทาง 6,779.00 6,779.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 6,779.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 6,779.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0622/63 16/3/63

66 จดัซ้ือ เคร่ืองขัดกระดาษทราย 2,590.00 2,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,590.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,590.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0622/63 16/3/63

67 จดัซ้ือ เคร่ืองตัดกระเบื้อง 2,245.00 2,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,245.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,245.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0622/63 16/3/63
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68 จดัซ้ือ เคร่ืองพ่นสี 3,355.00 3,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 3,355.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 3,355.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0622/63 16/3/63

69 จดัซ้ือ เคร่ืองเล่ือยจิ๊กซอ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,700.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0622/63 16/3/63

70 จดัซ้ือ แท่นตัดกระเบื้องจดัซ้ือ 2,539.00 2,539.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,539.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,539.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0622/63 16/3/63

71 จดัซ้ือ สว่านกระแทกไร้สาย 5,170.00 5,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 5,170.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 5,170.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0622/63 16/3/63

72 สว่านโรตาร่ีเจาะปูนจดัซ้ือ 6,430.00 6,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 6,430.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 6,430.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0622/63 16/3/63

73 จดัซ้ือ เคร่ืองเปุาลมร้อน 2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,320.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,320.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0622/63 16/3/63

74 จดัซ้ือ โต๊ะท างาน L ซ้าย 53,371.60 53,371.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 53,371.60 บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 53,371.60 ราคาเหมาะสม อซ1111-0624/63 17/3/63

75 จดัซ้ือ ตู้เกบ็เอกสารเต้ีย(เหล็ก) 29,071.90 29,071.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 29,071.90 บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 29,071.90 ราคาเหมาะสม อซ1111-0624/63 17/3/63

76 จดัซ้ือ โต๊ะประชุมกลม 11,844.90 11,844.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 11,844.90 บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 11,844.90 ราคาเหมาะสม อซ1111-0624/63 17/3/63

77 จดัซ้ือ ฐานข้อมูล จ านวน 2 รายการ  718,100.00  718,100.00 e-bidding บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั  718,100.00 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั  718,100.00 ราคาต่ าสุด สพด.102/2563(001) 19/3/63

78 จดัซ้ือ เกา้อีโ้ซฟา 3 ที่นัง่ ส่วนพระองค์ 129,300.00 129,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 129,300.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 129,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

79 จดัซ้ือ เกา้อีโ้ซฟา 1 ที่นัง่ ส่วนพระองค์ 112,200.00 112,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 112,200.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 112,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

80 จดัซ้ือ โต๊ะข้าง (ต้ังไว้ข้างเตียง) ส่วนพระองค์ 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 29,700.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 29,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

81 จดัซ้ือ โต๊ะกลาง (รับแขกกบัชุดโซฟา) ส่วนพระองค์ 45,300.00 45,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 45,300.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 45,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

82 จดัซ้ือ ตู้วางทีวี 65,700.00 65,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 65,700.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 65,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

83 จดัซ้ือ โต๊ะรับประทานอาหาร ส่วนพระองค์ 45,300.00 45,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 45,300.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 45,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

84 จดัซ้ือ เกา้อี้(ส่วนพระองค์) 85,200.00 85,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 85,200.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 85,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

85 จดัซ้ือ เกา้อี้(ส่วนพระองค์) 54,600.00 54,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 54,600.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 54,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

86 จดัซ้ือ เกา้อี้(ส่วนพระองค์) 94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 94,800.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 94,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

87 โต๊ะ(คอลโซน ) ส่วนพระองค์ 39,300.00 39,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 39,300.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 39,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

88 จดัซ้ือ เชิงเทียน (ต้ังเทียนได้ 3/1อนั) ส่วนพระองค์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 4,800.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 4,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

89 จดัซ้ือ ภาพวาด 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 14,700.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 14,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

90 จดัซ้ือ พรม ส่วนพระองค์ 27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์อร จ ากดั 27,900.00 บริษัท องค์อร จ ากดั 27,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0423/63 19/3/63

91 จดัซ้ือ ระบบเคร่ืองฉายรังสีรักษาแบบปรับความเข้มรังสี 256,000,000.00 225,000,000.00 e-bidding บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์  245,000,000.00 บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์  245,000,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.86/2563 (001) 20/3/63

92 จดัจา้ง โครงการจา้งที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส านักงานก ากบัและพัฒนา

โครงการใหม่

10,000,000.00 9,922,101.00 คัดเลือก บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร่ี จ ากดั  9,900,000.00 บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร่ี จ ากดั  9,900,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.92/2563 (001) 20/3/63

93 จดัจา้ง ท าเวที พร้อมระบบไฟ แสง เสียง โครงการราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ เดิน วิ่ง 

การกศุล คร้ังที่ ๓

474,277.50 474,277.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมจกิ โปร เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั 474,277.50 บริษัท เมจกิ โปร เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั 474,277.50 ราคาเหมาะสม อซ1010-0090/63 20/3/63

94 จดัจา้ง จา้งซุ้มปล่อยตัว โครงการราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ เดิน วิ่ง การกศุล คร้ังที่ 398,682.00 398,682.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เมจกิ เจนเนอรัล ซัพพลาย 398,682.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เมจกิ เจนเนอรัล ซัพพลาย 398,682.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0091/63 20/3/63

95 จดัซ้ือ เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น 33,812.00 33,812.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านที่นอน 33,812.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านที่นอน 33,812.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0663/63 22/3/63

96 จดัซ้ือ ระบบจดัเกบ็ข้อมูลและท านายผลการประกนัคุณภาพเคร่ืองเร่งอนุภาคในงาน

รังสีรักษาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Linac PdQA System :LPS)

498,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเฟิร์สไอทีเน็ตเวิร์คโซลูชั่น จ ากดั 498,000.00 บริษัท บีเฟิร์สไอทีเน็ตเวิร์คโซลูชั่น จ ากดั 498,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0065/63 23/3/63

97 จดัจา้ง ปรับปรุงหน่วยโลหิตวิทยา ชั้น 9 36,638,915.00 36,638,915.00 คัดเลือก  36,500,000.00  36,500,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.83/2563 (001) 25/3/63

98 จดัจา้ง ปรับปรุงพื้นที่อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 โซน C-D เพื่อใช้เป็นห้องปฏบิัติการรังสี

เทคนิค

4,000,000.00 4,751,000.00 คัดเลือก  4,400,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.87/2563 (001) 25/3/63

99 จดัจา้ง โครงการกอ่สร้างอาคารเรือนรับรองข้าราชบริพาร 40,000,000.00 37,477,730.58 คัดเลือก  34,490,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.88/2563 (001) 25/3/63

100 จดัจา้ง เหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองอลัตราซาวด์ ของโรงเรียนนักอลัตราซาวด์ทาง

การแพทย์

 950,000.00  950,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเอม็ซี ไบโอเท็ค  950,000.00 บจก.ซีเอม็ซี ไบโอเท็ค  950,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.94/2563(001) 25/3/63

101 จดัซ้ือ แผ่นฝึกปฏบิัติการฉีดยาในชั้นใต้ผิวหนัง 720,000.00 720,000.00 e-bidding บจก. โฟร์ดี อ.ีเอม็.  168,000.00 บจก. โฟร์ดี อ.ีเอม็.  168,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.95/2563 (001) 25/3/63

102 จดัซ้ือ หุ่นตรวจครรภค์ร่ึงตัว 968,000.00 968,000.00 e-bidding บจก. โฟร์ดี อ.ีเอม็.  848,000.00 บจก. โฟร์ดี อ.ีเอม็.  848,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.96/2563 (001) 25/3/63

103 จดัซ้ือ หุ่นฟื้นคืนชีพแบบคร่ึงตัว 700,000.00 700,000.00 e-bidding บจก. โฟร์ดี อ.ีเอม็.  690,000.00 บจก. โฟร์ดี อ.ีเอม็.  690,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.97/2563 (001) 25/3/63

104 จดัซ้ือ ระบบ รพ.แบบอตัโนมัติ (Hospital Automation System) 15,000,000.00 16,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิคเนค อนิฟอเมชัน  14,900,000.00 บจก.ซิคเนค อนิฟอเมชัน  14,900,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.91/2563 (001) 31/3/63

105 จดัจา้งบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองอบฆา่เชื้อ Sterrad 100NX (คร้ังที่1) 335,000.00 335,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากดั 335,000.00 บริษัท  จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากดั 335,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0002/63 31/3/63
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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 มนีาคม 2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

106 เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ 3 เดือน 291,147.00 291,147.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 291,147.00 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 291,147.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0055/63 31/3/63

          399,228,773.63        380,449,767.63

รวมวงเงินทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง (งบประมาณ)           399,228,773.63

รวมวงเงินทีต่กลงซ้ือ/จ้าง           380,449,767.63

ประหยัดงบประมาณ             18,779,006.00
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