
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

1 ซ้ือขายคอมพิวเตอร์ โครงการระบบบริหารจัดการการพิมพ์ระดับองค์กร 10,000,000.00 11,150,000.00 e-bidding บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 9,930,000.00 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 9,930,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.104/2563 (001) 21 พ.ค. 63

2 จ้างระบบประชาสัมพันธ์ ระบบน าทางและติดตามภายใน รพ. 

ระบบส่ือสารข้อมูล (Digital Signase Indoor Navigation and Hospital

 Information Public Announcement)

5,000,000.00 5,510,500.00 คัดเลือก บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จ ากัด 4,870,000.00 บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จ ากัด 4,870,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.110/2563 (001) 8 พ.ค. 63

3 จัดจ้างพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ รูปแบบพระกร่ิง เน้ือบรอนส์ 10,600,000.00 10,593,000.00 เฉพาเจาะจง นายธัญญ์ ศรีหาบุตร 10,393,000.00 นายธัญญ์ ศรีหาบุตร 10,393,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.121/2563(001) 29 พ.ค. 63

4 จ้างก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนท่ี อาคารโรงพยาบาล    จุฬาภรณ์ ช้ัน 12 ห้อง

กายภาพบ าบัด

3,917,000.00 3,917,000.00 คัดเลือก บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 3,525,000.00 บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 3,525,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.123/2563 (001) 28 พ.ค. 63

5 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาพร้อมรับประกันอะไหล่เคร่ืองวิเคราะห์ล าดับ

เบสรหัสพันธุกรมอัตโนมัติ

2,500,000.00 2,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 2,470,000.00 บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 2,470,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.134/2563(001) 6 พ.ค. 63

6 ซ้ือขายและอนุญาติให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ

การบริหารการศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ านวน 3 ระบบ

6,000,000.00 7,383,000.00 e-bidding บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 5,400,000.00 บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 5,400,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.139/2563 (001) 26 พ.ค. 63

7 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 

10 เดือน

16,700,000.00 17,800,000.00 คัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนน่ิง 

เซอร์วิส จ ากัด

16,340,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนน่ิง 

เซอร์วิส จ ากัด

16,340,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.77/2563 (001) 22 พ.ค. 63

8 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหาร จ านวน 1 งาน 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 300,000.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 300,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0087/63 1 พ.ค. 63

9 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับ 150,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 132,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 132,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0103/63 1 พ.ค. 63

10 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (แบบไม่รวม

อะไหล่)

43,750.00 43,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 43,750.00 บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 43,750.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0122/63 19 พ.ค. 63

11 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองอัดอากาศทางการแพทย์ จ านวน ๑ งาน 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จ ากัด 12,840.00 บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จ ากัด 12,840.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0151/63 6 พ.ค. 63

12 จ้างปรับปรุงห้องจัดแสดงกู่เจิง พร้อมเคร่ืองเสียง จ านวน ๑ งาน 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 350,000.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 350,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0159/63 12 พ.ค. 63

13 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัย

บุรินทร์

500,000.00 491,977.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย แพคส์ อาร์ม่ี 

การ์ด จ ากัด

491,977.44 บริษัท รักษาความปลอดภัย แพคส์ อาร์ม่ี 

การ์ด จ ากัด

491,977.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0160/63 1 พ.ค. 63

14 งานปรับปรุงระบบระบายอากาศและควบคุมคุณภาพอากาศของส านัก

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ช้ัน 3 ณ อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท.

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟว่ิง จ ากัด 68,000.00 บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟว่ิง จ ากัด 68,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0163/63 1 พ.ค. 63

15 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบความดันลบ (Negative Pressure System) ใน

ห้องผสมยาเคมีบ าบัด ช้ัน ๑ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

200,000.00 199,896.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กุลสวัสด์ิซัพพลาย 199,896.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กุลสวัสด์ิซัพพลาย 199,896.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0164/63 17 พ.ค. 63

16 จ้างท าสีโครงเหล็กและตาข่าย อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระ

เกียรติ จ านวน ๑ งาน

120,000.00 118,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูมิ คอมปานี 2992 จ ากัด 118,770.00 บริษัท ภูมิ คอมปานี 2992 จ ากัด 118,770.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0166/63 21 พ.ค. 63

17 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงานคณะสัตวแพทย์ศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

 มหาลัยมหิดล ศาลายา

328,000.00 328,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภรภัทรบีเอ็นด้ิง จ ากัด 328,000.00 บริษัท ภรภัทรบีเอ็นด้ิง จ ากัด 328,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0167/63 8 พ.ค. 63

18 จ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและงานสร้างสถาปัตย์ ห้องคัด

กรองและเก็บส่ิงตรวจผู้ป่วย

349,000.00 349,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 349,000.00 บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 349,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0170/63 12 พ.ค. 63

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 292,110.00 292,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มอาร์ อินฟราเทค จ ากัด 292,110.00 บริษัท พีเอ็มอาร์ อินฟราเทค จ ากัด 292,110.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0171/63 1 พ.ค. 63

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

20 เช่าอุปกรณ์เพ่ือติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet Wi-Fi) จ านวน 1 

ระบบ (ระยะเวลา 5 เดือน)

176,496.50 176,496.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 176,496.50 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 176,496.50 ราคาเหมาะสม อซ1010-0173/63 2 พ.ค. 63

21 จ้างเหมาติดต้ังจุด LAN ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (104 จุด) 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว่นธ์ เซ้นส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 500,000.00 บริษัท เซเว่นธ์ เซ้นส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 500,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0177/63 5 พ.ค. 63

22 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เคร่ืองอัลตราซาวด์ ย่ีห้อ Toshiba 33,333.35 33,333.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด 33,333.35 บริษัท  ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด 33,333.35 ราคาเหมาะสม อซ1010-0179/63 7 พ.ค. 63

23 งานจ้างเดินท่อชุดควบคุมแรงดัน Install regulator panel and pipeline 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จ ากัด 53,500.00 บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จ ากัด 53,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0181/63 22 พ.ค. 63

24 จัดเล้ียงอาหารข้าราชบริพาร ผู้ตามเสด็จในขบวน 95,000.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครัวจินตนา จ ากัด 95,000.00 บริษัท ครัวจินตนา จ ากัด 95,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0182/63 8 พ.ค. 63

25 เช่าบริการพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารและพัสดุ 674,100.00 674,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 617,925.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 617,925.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0184/63 11 พ.ค. 63

26 จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร 317,404.80 317,404.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 317,404.80 บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 317,404.80 ราคาเหมาะสม อซ1010-0186/63 12 พ.ค. 63

27 จัดจ้างเหมาจัดเล้ียงอาหาร 19,750.00 19,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 19,750.00 บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 19,750.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0187/63 13 พ.ค. 63

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 87,954.00 87,954.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

87,954.00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

87,954.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0189/63 13 พ.ค. 63

29 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับคลังสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริ

บิวช่ัน

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) 51,360.00 บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) 51,360.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0190/63 14 พ.ค. 63

30 จัดจ้าง ตรวจเช็คและคาลิเบทตู้ CO2 lncubator ตู้ปลอดเช้ือ (Biological

 Safety Cabinet )

16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ากัด 16,692.00 บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ากัด 16,692.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0191/63 14 พ.ค. 63

31 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหาร 158,000.00 158,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คุ๊กเคอร์ร่ี จ ากัด 158,000.00 บริษัท คุ๊กเคอร์ร่ี จ ากัด 158,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0193/63 14 พ.ค. 63

32 จ้าง บ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์บัตร 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฮเทค ซัพพลาย 

จ ากัด

28,890.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฮเทค ซัพพลาย 

จ ากัด

28,890.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0194/63 18 พ.ค. 63

33 จ้าง ซ่อมแซมหน้าต่างบานเกล็ด ฝ้าเพดาน และประตูเหล็กม้วน พ้ืนท่ีราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ์

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอฬารเรืองกิจ 49,845.95 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอฬารเรืองกิจ 49,845.95 ราคาเหมาะสม อซ1010-0195/63 18 พ.ค. 63

35 เช่าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด 7,704.00 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด 7,704.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0198/63 19 พ.ค. 63

36 จ้างเหมาจัดเล้ียงอาหาร 158,000.00 158,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คุ๊กเคอร์ร่ี จ ากัด 158,000.00 บริษัท คุ๊กเคอร์ร่ี จ ากัด 158,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0199/63 21 พ.ค. 63

37 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เคร่ืองดมยาสลบ ของโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์

พิมาน

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 21,400.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 21,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0200/63 21 พ.ค. 63

38 จัดจ้างเหมาจัดเล้ียงอาหาร 69,200.00 69,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คุ๊กเคอร์ร่ี จ ากัด 69,200.00 บริษัท คุ๊กเคอร์ร่ี จ ากัด 69,200.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0202/63 23 พ.ค. 63

39 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ท าความร้อน (Heater) ชนิดจุ่มในถังน้ าร้อน

 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

45,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮซ์มันน์ (ประเทศไทย) จ ากัด 43,000.00 บริษัท ไฮซ์มันน์ (ประเทศไทย) จ ากัด 43,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0203/63 26 พ.ค. 63

40 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากัด 55,000.00 บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากัด 55,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0204/63 27 พ.ค. 63

41 จัดจ้างผลิต VTR งานเปิดตัว Watson for Oncology 90,000.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากัด 85,600.00 บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากัด 85,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0206/63 27 พ.ค. 63

42 จัดจ้างเหมาบริการร้ือถอน ขนย้าย พร้อมติดต้ังเคร่ืองเอกซเรย์พร้อมชุด

แปลงสัญญาณภาพดิจิตอล

145,000.00 145,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด 145,000.00 บริษัท  ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด 145,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0207/63 27 พ.ค. 63

43 จ้างเหมาบริการนักวิจัย (ด้านการออกแบบการเรียนการสอน) 477,000.00 477,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสนันท์  สุวรรณวงศ์ 477,000.00 น.ส. นภัสนันท์  สุวรรณวงศ์ 477,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0208/63 29 พ.ค. 63

44 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านการออกแบบการเรียนการสอน) 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปภารัตน์  ศิลปสุวรรณ 360,000.00 น.ส. ปภารัตน์  ศิลปสุวรรณ 360,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0209/63 29 พ.ค. 63

45 จ้างเหมาบริการนักวิจัย (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 477,000.00 477,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิวพร  ลินทะลึก 477,000.00 น.ส. ศิวพร  ลินทะลึก 477,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0210/63 29 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

46 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อริยะ  ยอยรู้รอบ 360,000.00 นาย อริยะ  ยอยรู้รอบ 360,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1010-0211/63 29 พ.ค. 63

47 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Co-57 Flood Source) 203,300.00 203,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

203,300.00 บริษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

203,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0061/63 1 พ.ค. 63

48 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (หุ่นจ าลองฝึกการดูแลแผลเจาะคอ

 ) จ านวน 3 ตัว

158,700.00 158,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จ ากัด 158,700.00 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จ ากัด 158,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0121/63 1 พ.ค. 63

49 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ป้ายข้อมือส าหรับผู้ป่วย 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

31,030.00 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

31,030.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0166/63 21 พ.ค. 63

50 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (DOTA-PSMA-617) 168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากัด 168,000.00 บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากัด 168,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0373/63 1 พ.ค. 63

51 จัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพ LCD ความสว่าง 4,000 Ansi lumen ขนาด 89*

352*279 mm

38,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลริช ไลท์ จ ากัด 36,000.00 บริษัท ฟูลริช ไลท์ จ ากัด 36,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0559/63 1 พ.ค. 63

52 จัดซ้ือส่ิงของพระราชทานเย่ียม 124,800.00 124,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 124,800.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 124,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0583/63 1 พ.ค. 63

53 เคร่ืองวัดความดันแบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง 19,500.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 15,300.00 บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 15,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0678/63 1 พ.ค. 63

54 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 29,300.00 20,132.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

20,132.05 บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

20,132.05 ราคาเหมาะสม อซ1111-0687/63 1 พ.ค. 63

55 ซ้ือ วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 9,989.91 9,989.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 9,989.91 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 9,989.91 ราคาเหมาะสม อซ1111-0695/63 1 พ.ค. 63

56 ซ้ือช้ันวางของห้องปฏิบัติการ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตเอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย 38,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตเอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย 38,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0772/63 1 พ.ค. 63

57 ซ้ือเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ากัด 400,000.00 บริษัท  โซวิค จ ากัด 400,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0791/63 6 พ.ค. 63

58 ซ้ือหมึกพิมพ์ 133,792.80 133,792.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฟนิกซ์ จ ากัด 133,792.80 บริษัท  โฟนิกซ์ จ ากัด 133,792.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-0851/63 1 พ.ค. 63

59 ซ้ือชุดเคร่ืองแบบข้ึนฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาพยาบาลหญิงและชาย ส าหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

152,400.00 152,400.00 เฉพาะเจาะจง นางไพเราะ  โตสวน 152,400.00 นางไพเราะ  โตสวน 152,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0854/63 28 พ.ค. 63

60 จ้างท าเส้ือกาวน์แพทย์ 124,800.00 122,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากัด 122,408.00 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากัด 122,408.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0880/63 1 พ.ค. 63

61 ซ้ือเคร่ืองมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 509,748.00 509,748.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 509,748.00 บริษัท  โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 509,748.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0895/63 11 พ.ค. 63

62 จ้างท าป้ายไวนิลและ Standy PPBoard เพ่ือโครงการรณรงค์ป้องกันไวรัส

โคโรน่า

24,396.00 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 24,396.00 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 24,396.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0903/63 1 พ.ค. 63

63 ซ้ือ วัสดุ จ านวน 7 รายการ ส าหรับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 7,447.20 7,447.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 7,447.20 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 7,447.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-0907/63 1 พ.ค. 63

64 จัดจ้างท าไวนิล และการ์ดบัตรห้อยคอ 2 รายการ 3,460.00 3,460.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.เจ.ไฟว์.โฆษณา 3,460.00 เอ็ม.เจ.ไฟว์.โฆษณา 3,460.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0938/63 1 พ.ค. 63

65 ซ้ือกระเป๋าออกหน่วยชุมชน 60,000.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีวาน โซลูช่ัน จ ากัด 41,600.00 บริษัท จีวาน โซลูช่ัน จ ากัด 41,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0970/63 21 พ.ค. 63

66 ซ้ือเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงชนิดนาโน (Nano Drop) 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

400,000.00 บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

400,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0977/63 1 พ.ค. 63

67 ซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ (Sterile petris dish Flask T25 ไม

โครเพลท)

14,017.00 14,017.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 14,017.00 บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 14,017.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0982/63 1 พ.ค. 63

68 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองวัดความดันโลหิตดิจิตอล จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,000.00 บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-0998/63 1 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

69 จัดซ้ืออะไหล่ทดแทนส าหรับเคร่ืองให้สารละลายทางหลอดเลือดด า 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,745.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,745.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1014/63 1 พ.ค. 63

70 จัดซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองติดตามและแสดงสัญญาณชีพแบบต่อเน่ืองแบบ

เคล่ือนย้ายได้

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 5,000.00 บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 5,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1018/63 1 พ.ค. 63

71 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ (งานสรรหาและอัตราก าลัง) 58,000.00 43,880.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 43,880.51 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 43,880.51 ราคาเหมาะสม อซ1111-1028/63 1 พ.ค. 63

72 จัดซ้ือเคร่ืองขยายคลองรากฟัน 77,100.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 77,040.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 77,040.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1034/63 1 พ.ค. 63

73 จัดซ้ือตู้อเนกประสงค์ 10,000.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด 9,951.00 บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด 9,951.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1041/63 1 พ.ค. 63

74 จัดซ้ือเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธ์ิ (Reverse Osmosis Water Synthesis 

System)

214,000.00 214,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป จ ากัด 214,000.00 บริษัท  เมดิทอป จ ากัด 214,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1046/63 17 พ.ค. 63

75 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอนุภาค (Particle counter) 140,000.00 137,227.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลกะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 137,227.50 บริษัท เลกะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 137,227.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-1047/63 1 พ.ค. 63

76 จัดซ้ือแผ่นรองบนเตียงฉายรังสี (Couchtop pad) 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด 120,000.00 บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด 120,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1049/63 1 พ.ค. 63

77 จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า (Infusion pump) 450,000.00 401,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 401,250.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 401,250.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1051/63 1 พ.ค. 63

78 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 18,000.00 15,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 15,525.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 15,525.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1052/63 1 พ.ค. 63

79 จัดซ้ือตู้เหล็ก 15,000.00 12,990.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด 12,990.87 บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด 12,990.87 ราคาเหมาะสม อซ1111-1057/63 1 พ.ค. 63

80 ซ้ือ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และอุปกรณ์ จ านวน 6 รายการโดย 62,381.00 62,381.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี (ร้านศรีวันชาติ) 62,381.00 นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี (ร้านศรีวันชาติ) 62,381.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1061/63 21 พ.ค. 63

81 จ้างผลิตผ้าพันคอสัตว์เล้ียง 79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 79,180.00 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด 79,180.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1080/63 1 พ.ค. 63

82 ซ้ือเคร่ืองกวนสารให้ความร้อน (hot plate stirrer) 150,000.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 128,400.00 บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 128,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1088/63 1 พ.ค. 63

83 จ้างผลิตป้ายคลินิกหัวใจ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 36,800.00 36,701.00 เฉพาะเจาะจง อีทีซี ไอเดีย กรุ๊ป 36,701.00 อีทีซี ไอเดีย กรุ๊ป 36,701.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1098/63 1 พ.ค. 63

84 ซ้ือกล่องใส่เคร่ืองมือแพทย์ระดับ B 144,500.00 144,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัชร์ ซินดิเคท จ ากัด 144,500.00 บริษัท พัชร์ ซินดิเคท จ ากัด 144,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1102/63 1 พ.ค. 63

85 จัดซ้ือฮาร์ดดิสแบบพกพา (External Harddisk) 1,750.00 1,749.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 1,749.45 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 1,749.45 ราคาเหมาะสม อซ1111-1105/63 1 พ.ค. 63

86 ซ้ือเก้าอ้ีส าหรับผู้ป่วย 16,200.00 6,800.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 6,800.92 บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 6,800.92 ราคาเหมาะสม อซ1111-1110/63 1 พ.ค. 63

87 จ้างท าป้ายคลินิกโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ รองรับสถานการ COVID - 19 9,500.00 9,469.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 9,469.50 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 9,469.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-1111/63 1 พ.ค. 63

88 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๓ รายการ (ฝ่ายการพยาบาลศูนย์

การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ)

33,400.00 29,550.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 29,550.01 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 29,550.01 ราคาเหมาะสม อซ1111-1112/63 1 พ.ค. 63

89 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 28,116.39 28,116.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจนบรรเจิด จ ากัด 28,116.39 บริษัท  เจนบรรเจิด จ ากัด 28,116.39 ราคาเหมาะสม อซ1111-1114/63 1 พ.ค. 63

90 จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 40,000.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จ ากัด 37,450.00 บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จ ากัด 37,450.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1115/63 1 พ.ค. 63

91 จัดซ้ือถุงพลาสติกใส ขนาด 30x50 น้ิว 4000.00 1,423.10 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 1,423.10 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 1,423.10 ราคาเหมาะสม อซ1111-1116/63 1 พ.ค. 63

92 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน2 รายการ (งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา) 25,000.00 13,950.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 13,950.66 บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 13,950.66 ราคาเหมาะสม อซ1111-1117/63 1 พ.ค. 63

93 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด 3,103.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 2,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 2,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1118/63 1 พ.ค. 63

94 จัดซ้ือหุ่นฝึกทักษะปฏิบัติการฟ้ืนคืนชีพคร่ึงตัว 77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ากัด 77,000.00 บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ากัด 77,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1119/63 1 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

95 จัดซ้ือ ส่ิงของจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย (จังหวัดเพชรบูรณ์ น่าน และ

เชียงใหม่)

49,700.00 49,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 47,359.27 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 47,359.27 ราคาเหมาะสม อซ1111-1120/63 1 พ.ค. 63

96 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 1,605.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 1,605.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1121/63 1 พ.ค. 63

97 ขออนุมัติด าเนินการโครงการ พัฒนานวัตกรรม เร่ือง อุปกรณ์ยึดตรึง

กระดูกน้ิวมือจากภายนอกแบบขยับได้

200,000.00 199,822.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ัน จ ากัด 199,822.50 บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ัน จ ากัด 199,822.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-1122/63 1 พ.ค. 63

98 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๒ รายการ (ฝ่ายโครงการตาม

พระด าริ)

36,000.๐0 27,606.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด ดีล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 12,733.00 บริษัท กู๊ด ดีล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27,606.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1124/63 1 พ.ค. 63

99 จัดซ้ือ Albumin 20% inj. ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 13,000.00 บริษัท  ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 13,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1125/63 1 พ.ค. 63

101 จัดซ้ือ URIT L31 Diluent ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โกลเด้นเมด จ ากัด 10,000.00 บริษัท  โกลเด้นเมด จ ากัด 10,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1127/63 1 พ.ค. 63

102 จัดซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ ส าหรับ

โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

33,660.00 33,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จ ากัด 33,660.00 บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จ ากัด 33,660.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1129/63 1 พ.ค. 63

103 จัดซ้ือ ยา Marbofloxacin 100 ml inj. ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์

พิมาน

10,725.00 10,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์เอเบ้ิลเทรดด้ิง จ ากัด 10,725.00 บริษัท เบสท์เอเบ้ิลเทรดด้ิง จ ากัด 10,725.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1130/63 1 พ.ค. 63

104 จัดซ้ือ ใบมีดผ่าตัดสแตนเลส เบอร์ 21 ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 11,970.00 11,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ อิควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 11,970.00 บริษัท เบสท์ อิควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 11,970.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1131/63 1 พ.ค. 63

105 จัดซ้ือกระเป๋าบรรจุยาสามัญประจ าบ้าน 401,250.00 401,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด 401,250.00 บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด 401,250.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1132/63 3 พ.ค. 63

106 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Flip board) 224,900.00 224,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า เน็ต โซลูช่ัน จ ากัด 193,900.00 บริษัท ดาต้า เน็ต โซลูช่ัน จ ากัด 193,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1134/63 3 พ.ค. 63

107 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 4 รายการ 7,286.70 7,286.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสซี อินเตอร์แล็บ จ ากัด 7,286.70 บริษัท เอสเอสซี อินเตอร์แล็บ จ ากัด 7,286.70 ราคาเหมาะสม อซ1111-1136/63 4 พ.ค. 63

108.00 จัดซ้ือเคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบต้ังโต๊ะ 

ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19

540,000.00 540,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอ็น.วาย.อาร์. 540,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอ็น.วาย.อาร์. 540,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1137/63 4 พ.ค. 63

109 จัดซ้ือตู้แช่เย็นในห้องปฏิบัติการ 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พริมา  ไซเอ็นติฟิค  จ ากัด 110,000.00 บริษัท  พริมา  ไซเอ็นติฟิค  จ ากัด 110,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1138/63 4 พ.ค. 63

110 จัดซ้ือตู้ปลอดเช้ือส าหรับห้องปฏิบัติการ (Laminar Airflow Cabinet) 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พริมา  ไซเอ็นติฟิค  จ ากัด 400,000.00 บริษัท  พริมา  ไซเอ็นติฟิค  จ ากัด 400,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1139/63 4 พ.ค. 63

111 จัดซ้ือเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธ์ิ 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด 350,000.00 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด 350,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1140/63 4 พ.ค. 63

112 จัดซ้ือตู้แช่แข็งในห้องปฏิบัติการ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พริมา  ไซเอ็นติฟิค  จ ากัด 200,000.00 บริษัท  พริมา  ไซเอ็นติฟิค  จ ากัด 200,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1141/63 4 พ.ค. 63

113 จัดซ้ือจักรยานส าหรับออกก าลังกายส่วนบนของร่างกาย 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ากัด 450,000.00 บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ากัด 450,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1142/63 4 พ.ค. 63

114 จัดซ้ือเคร่ืองวัดสมรรถภาพปอด 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ากัด 500,000.00 บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ากัด 500,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1143/63 4 พ.ค. 63

115 จัดซ้ือหูฟังทางการแพทย์ 12,000.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 6,600.00 บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 6,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1145/63 4 พ.ค. 63

116 จัดซ้ือเสาน้ าเกลือสแตนเลส 8,800.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 7,704.00 บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 7,704.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1146/63 4 พ.ค. 63

117 จัดจ้าง ท านามบัตรหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 500.00 401.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง จ ากัด 401.25 บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง จ ากัด 401.25 ราคาเหมาะสม อซ1111-1147/63 5 พ.ค. 63

118 จัดจ้าง ท านามบัตรผู้บริหาร รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

810.00 802.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง จ ากัด 802.50 บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง จ ากัด 802.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-1148/63 5 พ.ค. 63

119 จัดซ้ือจัดจ้าง ยา POLILEVO inj. (คงคลัง) 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 11,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 11,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1149/63 5 พ.ค. 63

120 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นไนโตรเจนเหลว 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 32,100.00 บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 32,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1150/63 5 พ.ค. 63

121 จัดซ้ือถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลว 22,100.00 22,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 22,042.00 บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 22,042.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1151/63 5 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

122 จัดซ้ือ ชุดหัว Probe ส าหรับเคร่ืองพ่นไนโตรเจนเหลว 99,700.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 99,617.00 บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 99,617.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1152/63 5 พ.ค. 63

123 จัดซ้ือยา T.A. Cream 0.1% 15 g 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากัด

14,000.00 บริษัท  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากัด

14,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1153/63 5 พ.ค. 63

124 จัดซ้ือยา เซพทิล โซลูช่ัน ๓๐ มล. (Betadine ๓๐ ml) 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 4,000.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 4,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1154/63 5 พ.ค. 63

125 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 2,550.00 บริษัท  แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 2,550.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1155/63 5 พ.ค. 63

126 จัดจ้าง ท านามบัตรผู้บริหาร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง จ ากัด 802.50 บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง จ ากัด 802.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-1158/63 5 พ.ค. 63

127 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจวัดระดับน้ าตาลกลูโคส 

คอเลสเตอรอลและกรดยูริก แถบทดสอบคอเรสเตอรอลในเลือด) จ านวน 

๒ รายการ

22,000.00 24,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอรอนเทค จ ากัด 24,140.00 บริษัท ไอรอนเทค จ ากัด 24,140.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1159/63 5 พ.ค. 63

128 จัดซ้ือกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดแสดงผล (Demonstration 

stereo microscope)

200,000.00 194,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิเทค จ ากัด 194,740.00 บริษัท เมดดิเทค จ ากัด 194,740.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1160/63 5 พ.ค. 63

129 จัดซ้ือหุ่นช้ินส่วนจ าลองบาดแผลชนิดต่างๆ 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 160,000.00 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 160,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1162/63 5 พ.ค. 63

130 จัดจ้าง ท านามบัตรผู้บริหาร 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง จ ากัด 1,605.00 บริษัท คิดดี พร้ินต้ิง จ ากัด 1,605.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1163/63 5 พ.ค. 63

131 จัดซ้ือสารและอุปกรณ์ใช้ส าหรับเล้ียงเซลล์ (มีเดียมเล้ียงเซลล์) 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิบไทย จ ากัด 16,050.00 บริษัท  กิบไทย จ ากัด 16,050.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1164/63 5 พ.ค. 63

132 จัดซ้ือสารและอุปกรณ์ใช้ส าหรับเล้ียงเซลล์ (ชุดวัดอัตราการเจริญเติบโต

และการตายของเซลล์)

24,000.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ 17,655.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ 17,655.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1165/63 5 พ.ค. 63

133 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน ๗ รายการ ส าหรับ คณะ

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

10,881.90 10,881.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 10,881.90 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 10,881.90 ราคาเหมาะสม อซ1111-1166/63 6 พ.ค. 63

134 จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

16,264.00 บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

16,264.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1168/63 6 พ.ค. 63

135 จัดซ้ือฟิล์มตรวจวัดปริมาณรังสี ส าหรับงานรังสีรักษามะเร็งวิทยา 252,000.00 252,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 252,000.00 บริษัท  บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 252,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1169/63 6 พ.ค. 63

136 จัดจ้างตัดเคร่ืองแบบผู้ปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับบุคลากร

คณะแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

32,330.00 32,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากัด 32,330.00 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากัด 32,330.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1170/63 6 พ.ค. 63

137 จัดซ้ือ Artery Forceps ROCHESTER (อาร์เธอร์ร่ี จับเส้นเลือด-โรเช

สเตอร์) ส าหรับ งานรังสีวินิจฉัย

6,933.60 6,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พารากอน แอสโซซิเอท จ ากัด 6,933.60 บริษัท พารากอน แอสโซซิเอท จ ากัด 6,933.60 ราคาเหมาะสม อซ1111-1171/63 6 พ.ค. 63

136 จัดซ้ือ โต๊ะประชุม ขนาด 150 x 60 x 75 ซม. 48,000.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 46,800.00 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 46,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1172/63 7 พ.ค. 63

139 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ ส าหรับออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

และงานภัยพิบัติ

21,700.00 21,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 3,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 3,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1173/63 7 พ.ค. 63

140 จัดซ้ือ Feeding Tube size 8F length 105 cm ส าหรับโรงพยาบาล

สัตว์ทิพย์พิมาน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 6,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 6,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1176/63 7 พ.ค. 63

141 จัดซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ ส าหรับ ศูนย์ไซ

โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

493,350.25 493,350.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด 493,350.25 บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด 493,350.25 ราคาเหมาะสม อซ1111-1177/63 7 พ.ค. 63

142 จัดซ้ือออกซิเจนแบบติดผนัง/อุปกรณ์ควบคุมและปรับแรงดันอากาศ 

(Oxygen Flow)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด 5,800.00 บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด 5,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1178/63 7 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

143 จัดซ้ือ รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ 58,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จ ากัด 55,000.00 บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จ ากัด 55,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1179/63 7 พ.ค. 63

144 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นทราย (Dental laboratory sandblasters) 27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด 27,900.00 บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด 27,900.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1180/63 7 พ.ค. 63

145 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอัตราการไหลของออกซิเจน (Oxygen Flowmeter) 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 15,600.00 บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 15,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1181/63 7 พ.ค. 63

146 จัดซ้ือเคร่ืองอบฆ่าเช้ือหัวกรอ (Handpiece autoclave) 249,000.00 249,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 249,000.00 บริษัท  ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 249,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1182/63 7 พ.ค. 63

147 จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์แสดงตนผู้ป่วยและญาติ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 30,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1183/63 7 พ.ค. 63

148 จัดซ้ือ สารเภสัชรังสี (Tc-๙๙M ECD) จ านวน 1 รายการ ส าหรับ ศูนย์ไซ

โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

6,420.00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

6,420.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1184/63 7 พ.ค. 63

149 จัดซ้ือ ฟิล์มกรองแสงพร้อมติดต้ังพ้ืนท่ีบริการผู้ป่วยนอก ช้ัน 2 อาคารศูนย์

การแพทย์มะเร็ง วิทยาจุฬาภรณ์

55,000.00 49,273.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 49,273.50 บริษัท  สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 49,273.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-1185/63 7 พ.ค. 63

150 จัดจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์และค าแนะน าส าหรับผู้ป่วย 7 รายการ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 31,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 31,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1186/63 7 พ.ค. 63

151 จัดจ้างท าใบปลิวการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานช่วง COVID - 19 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 4,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 4,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1187/63 7 พ.ค. 63

152 จัดซ้ือNeedle-Guided ส าหรับเก็บไข่ 300,000.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร็อคเก็ต ดิสทริบิวช่ัน 299,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร็อคเก็ต ดิสทริบิวช่ัน 299,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1188/63 8 พ.ค. 63

153 จัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือและผ้า 

ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 11 รายการ

60,370.00 60,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เมดิคอล จ ากัด 60,370.00 บริษัท เอส.พี.เมดิคอล จ ากัด 60,370.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1189/63 8 พ.ค. 63

154  จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (๓๐mL Clear Sterile Vials) 

จ านวน 1 รายการ ส าหรับ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรู

เมนท์ จ ากัด

88,275.00 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรู

เมนท์ จ ากัด

88,275.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1190/63 8 พ.ค. 63

155 จัดซ้ือสารเคมี และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 22,000.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 22,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1191/63 8 พ.ค. 63

156 จัดซ้ือ เคร่ืองช่วยฟัง ส าหรับงานโสต นาสิก ลาริงซ์ 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอียร์โทน(ประเทศไทย) จ ากัด 79,650.00 บริษัท เอียร์โทน(ประเทศไทย) จ ากัด 79,650.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1192/63 8 พ.ค. 63

157 จัดซ้ือ เคร่ืองเข้าเล่ม 24,000.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 21,400.00 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 21,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1193/63 8 พ.ค. 63

158 จัดจ้างผลิตป้ายเฉพาะชุดค าบาลีเพ่ิมเติม 5,000.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 4,815.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเวิร์คก้ิงพอยท์ 4,815.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1194/63 8 พ.ค. 63

159 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 2 เคร่ือง 115,560.00 115,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 115,560.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 115,560.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1195/63 8 พ.ค. 63

160 จัดซ้ือหัววัดความดันตา ส าหรับงานจักษุวิทยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

12,000.00 บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

12,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1196/63 9 พ.ค. 63

161 จัดซ้ือ V-52 Reagent Kit ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จ ากัด 125,000.00 บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จ ากัด 125,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1197/63 9 พ.ค. 63

162 จัดซ้ือตู้อบลมร้อน 160,000.00 155,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร็อคเก็ต ดิสทริบิวช่ัน 155,150.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร็อคเก็ต ดิสทริบิวช่ัน 155,150.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1198/63 9 พ.ค. 63

163 จัดซ้ือ ยา Pimobendan (Vetmedin) ๕ mg. ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์

ทิพย์พิมาน

57,750.00 57,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 57,750.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 57,750.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1199/63 9 พ.ค. 63

164 จัดซ้ือ ยา Metronidazole ๕๐๐mg/๑๐๐ml inj. และยา ULCEFATE 

60 ml ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

15,301.00 15,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 15,301.00 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 15,301.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1200/63 9 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

165 จัดซ้ือยา Cat Urinary S/O POUCH (Royal Canin) 58 g. จ านวน 1 

รายการ ส าหรับ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน (ส านักประธาน)

2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 2,520.00 บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 2,520.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1202/63 9 พ.ค. 63

166 จัดซ้ือ สารเภสัชรังสี จ านวน 10 รายการ ส าหรับ ศูนย์ไซโคลตรอนและ

เพทสแกนแห่งชาติ

267,704.00 267,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

267,704.00 บริษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

267,704.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1203/63 9 พ.ค. 63

167 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 269,640.00 269,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 269,640.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 269,640.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1204/63 10 พ.ค. 63

168 จัดซ้ือ แฟ้มแขวน F4 21,448.50 21,419.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 21,419.90 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 21,419.90 ราคาเหมาะสม อซ1111-1207/63 12 พ.ค. 63

169 จัดซ้ือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 53,000.00 51,146.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตร โซลูช่ัน จ ากัด 51,146.00 บริษัท ไตร โซลูช่ัน จ ากัด 51,146.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1208/63 12 พ.ค. 63

170 จัดซ้ือสาร Calcitriol 42,000.00 11,663.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 11,663.00 บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 11,663.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1209/63 12 พ.ค. 63

171 จัดซ้ือสารและอุปกรณ์ใช้ส าหรับเล้ียงเซลล์ (ภาชนะเล้ียงเซลล์) 21,186.00 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.เอ็น.เอช.  ไซเอ็นทิฟิค  มาร์เก็ตต้ิง

  จ ากัด

21,186.00 บริษัท  เอ.เอ็น.เอช.  ไซเอ็นทิฟิค  มาร์เก็ตต้ิง

  จ ากัด

21,186.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1210/63 12 พ.ค. 63

172 จัดซ้ือ ชุดทดสอบตรวจวินิจฉัยเช้ือก่อโรคของระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

(QIAstat-Dx respiratory 2019 nCoV Panel)

184,896.๐๐ 184,896.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 184,896.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 184,896.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1211/63 12 พ.ค. 63

173 จัดซ้ือ น้ ายาส าเร็จรูปตรวจหาเช้ือ SARS-CoV2 (COVID-2019) โดยวิธี

เพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม (SARS-CoV2 COVID-2019) Reagent set by

 Real Time PCR

986,112.00 986,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 986,112.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 986,112.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1215/63 13 พ.ค. 63

174 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียนรังสีเทคนิค ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

จ านวน 2 รายการ

494,600.00 375,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด

(มหาชน)

375,050.00 บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด

(มหาชน)

375,050.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1217/63 13 พ.ค. 63

175 จัดซ้ือ วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา จ านวน 91 รายการ 267,384.00 267,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ บุ๊คเมน จ ากัด 267,384.00 บริษัท เดอะ บุ๊คเมน จ ากัด 267,384.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1218/63 13 พ.ค. 63

176 จัดซ้ือ ชุดห้องปฏิบัติการความดันลบแบบเคล่ือนย้ายได้ (Portable 

Isolation Chamber, Negative Pressure) เพ่ือรองรับผู้ป่วย COVID-19

10,000,000.00 10,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทนส์ไซส์ จ ากัด 10,000,000.00 บริษัท เทนส์ไซส์ จ ากัด 10,000,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1219/63 13 พ.ค. 63

177 จัดซ้ือ USB Wireless Presenter 6,000.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 3,210.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 3,210.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1220/63 14 พ.ค. 63

178 จัดซ้ือ ชุดเมาส์และคีย์บอร์ด 9,844.๐๐ 9,844.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 9,844.00 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 9,844.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1221/63 14 พ.ค. 63

179 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วอร์ด  เมดิก 12,412.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วอร์ด  เมดิก 12,412.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1222/63 14 พ.ค. 63

180 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 22,791.00 22,791.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วอร์ด  เมดิก 22,791.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วอร์ด  เมดิก 22,791.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1223/63 14 พ.ค. 63

181 จัดซ้ือ อาหารสัตว์ป่วย จ านวน 4 รายการ ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์

พิมาน

78,120.00 78,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 78,120.00 บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 78,120.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1227/63 14 พ.ค. 63

182 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 13,910.00 บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 13,910.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1229/63 14 พ.ค. 63

183 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 5,964.18 5,964.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พี  อินเตอร์เทรด  อิควิปเม้นท์  จ ากัด 5,964.18 บริษัท  พี  อินเตอร์เทรด  อิควิปเม้นท์  จ ากัด 5,964.18 ราคาเหมาะสม อซ1111-1230/63 14 พ.ค. 63

184 จัดซ้ือ เคร่ืองช่วยฟังส าหรับผู้ป่วย (เฉพาะราย) ส าหรับงานโสต นาสิก ลา

ริงซ์

395,100.00 395,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอียร์โทน(ประเทศไทย) จ ากัด 395,100.00 บริษัท เอียร์โทน(ประเทศไทย) จ ากัด 395,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1231/63 14 พ.ค. 63

185 จัดซ้ือสารเคมี และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 14,600.00 14,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ เอส ไซน์ จ ากัด 14,600.00 บริษัท  เอ เอส ไซน์ จ ากัด 5,700.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1232/63 14 พ.ค. 63

186 จัดซ้ือ สารทึบรังสี (Contrast media) จ านวน 3 รายการ ส าหรับ งาน

รังสีวินิจฉัย

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด 495,000.00 บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด 495,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1233/63 14 พ.ค. 63

187 จัดซ้ือเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับน่ึงฆ่าเช้ือ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จ ากัด 300,000.00 บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จ ากัด 300,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1234/63 15 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

188 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ (Clorox ,ด้าม

มีดผ่าตัด ,ใบมีดผ่าตัด)

2,161.40 2,161.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสซี อินเตอร์แล็บ จ ากัด 2,161.40 บริษัท เอสเอสซี อินเตอร์แล็บ จ ากัด 2,161.40 ราคาเหมาะสม อซ1111-1235/63 14 พ.ค. 63

189 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ (งานห้องปฏิบัติการกลาง

เพ่ือการวิจัย)

7,918.00 7,600.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 7,600.21 บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 7,600.21 ราคาเหมาะสม อซ1111-1236/63 14 พ.ค. 63

190 จัดซ้ือ สารทึบรังสี (Contrast media) จ านวน 3 รายการ ส าหรับ งาน

รังสีวินิจฉัย

499,262.00 499,262.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 499,262.00 บริษัท  แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 499,262.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1237/63 14 พ.ค. 63

191 จัดซ้ือ สารทึบรังสี (Contrast media) Ultravist 370 ขนาด 100 ml 

จ านวน 1 รายการ ส าหรับ งานรังสีวินิจฉัย

156,006.00 156,006.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 156,006.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 156,006.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1238/63 14 พ.ค. 63

192 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ (หน่วยพยาบาลศูนย์เด็กเล็ก

คุณภาพ)

10,000.00 6,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)

6,670.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)

6,670.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1239/63 14 พ.ค. 63

193 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ (ฝ่ายนิติการ) 25,500.00 23,670.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 23,670.54 บริษัท  ไทยไทโย จ ากัด 23,670.54 ราคาเหมาะสม อซ1111-1240/63 14 พ.ค. 63

194 จัดซ้ือ ไฟฉุกเฉินพร้อมติดต้ัง จ านวน 10 ชุด 40,000.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 32,100.00 บริษัท  ไทยเกษม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 32,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1241/63 14 พ.ค. 63

195 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ (หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ

และผ้า)

172,500.๐๐ 126,527.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูไนเทค ซายน์ จ ากัด 126,527.50 บริษัท  ยูไนเทค ซายน์ จ ากัด 126,527.50 ราคาเหมาะสม อซ1111-1242/63 15 พ.ค. 63

196 จัดซ้ือ วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,500.97 1,500.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 1,500.97 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 1,500.97 ราคาเหมาะสม อซ1111-1244/63 15 พ.ค. 63

197 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 10 รายการ (บีกเกอร์ ขวดปรับปริมาตร) 13,398.54 13,398.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

13,398.54 บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

13,398.54 ราคาเหมาะสม อซ1111-1245/63 15 พ.ค. 63

198 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข

17,013.00 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูไนเทค ซายน์ จ ากัด 17,013.00 บริษัท  ยูไนเทค ซายน์ จ ากัด 17,013.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1246/63 15 พ.ค. 63

199 จัดซ้ือ วัสดุงานบ้านงานครัวของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด าริ 2,870.00 2,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด

(มหาชน)

2,870.00 บริษัท  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด

(มหาชน)

2,870.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1247/63 15 พ.ค. 63

200 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 32,870.40 32,870.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 32,870.40 บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 32,870.40 ราคาเหมาะสม อซ1111-1248/63 15 พ.ค. 63

201 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 91,840.00 91,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 91,840.00 บริษัท  เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 91,840.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1250/63 15 พ.ค. 63

202 จัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Origin 46,224.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด 38,520.00 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด 38,520.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1251/63 15 พ.ค. 63

203 จัดซ้ือเคร่ืองกรอแต่งฐานโมเดล (Dental Model Trimmer) 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด 39,500.00 บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด 39,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1252/63 16 พ.ค. 63

204 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบ าบัดรักษาโรค (สินค้าคง

คลัง) จ านวน 2 รายการ ส าหรับ งานรังสีวินิจฉัย

330,000.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด 330,000.00 บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด 330,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1253/63 16 พ.ค. 63

205 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบ าบัดรักษาโรค (สินค้าคง

คลัง) จ านวน 3 รายการ ส าหรับ งานรังสีวินิจฉัย

50,890.00 50,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 50,890.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 50,890.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1254/63 16 พ.ค. 63

206 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบ าบัดรักษาโรค (สินค้าคง

คลัง) จ านวน 3 รายการ ส าหรับ งานรังสีวินิจฉัย

205,440.00 205,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 205,440.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 205,440.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1255/63 16 พ.ค. 63

207 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบ าบัดรักษาโรค 

(TRIMARK FOR EVIVE ๑๓ CM) (สินค้าคงคลัง) จ านวน 1 รายการ 

ส าหรับ งานรังสีวินิจฉัย

420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 420,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 420,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1256/63 16 พ.ค. 63

208 จัดซ้ือเคร่ืองเขย่าสารแบบหัวจุ่มโดยใช้คล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Sonicator 

probe set)

428,000.00 419,440.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

419,440.00 บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

419,440.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1257/63 16 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

209  จัดซ้ือเคร่ืองล้างด้วยคล่ืนความถ่ีสูง (Ultra sonicate bath) 134,000.00 114,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

114,490.00 บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

114,490.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1258/63 16 พ.ค. 63

210 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ส าหรับฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม

230,000.00 221,661.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 221,661.20 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 221,661.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-1259/63 16 พ.ค. 63

211 จัดซ้ือ วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 9,300.00 7,908.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 7,908.55 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 7,908.55 ราคาเหมาะสม อซ1111-1260/63 18 พ.ค. 63

212 จัดซ้ือ เคร่ืองท าลายเอกสาร 100,000.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 83,460.00 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 83,460.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1261/63 18 พ.ค. 63

213 จัดซ้ือหุ่นจ าลองสมอง 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ากัด 47,000.00 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ากัด 47,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1262/63 18 พ.ค. 63

214 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 13 รายการ (ขวดรูปชมพู่ ขวดแบ่งสาร) ของ

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

20,618.90 20,618.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

20,618.90 บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

20,618.90 ราคาเหมาะสม อซ1111-1263/63 18 พ.ค. 63

215 จัดซ้ือเคร่ืองใช้ความดันบ าบัดลดอาการบวม 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลแอดวานซ์รีฮะบิลลิเทช่ัน 

จ ากัด

65,000.00 บริษัท เซ็นทรัลแอดวานซ์รีฮะบิลลิเทช่ัน 

จ ากัด

65,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1264/63 18 พ.ค. 63

216 จัดซ้ือชุดบริหารมือและน้ิวมือแบบสปริงกด (Digi flex exercise) 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลแอดวานซ์รีฮะบิลลิเทช่ัน 

จ ากัด

35,000.00 บริษัท เซ็นทรัลแอดวานซ์รีฮะบิลลิเทช่ัน 

จ ากัด

35,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1265/63 18 พ.ค. 63

217 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน ๔ รายการ (แท่งแก้วฯ,สไลด์,Cover glass) 4,408.40 4,408.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จ ากัด 4,408.40 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จ ากัด 4,408.40 ราคาเหมาะสม อซ1111-1266/63 18 พ.ค. 63

218 จัดซ้ือบาร์ไต่ระดับ (Climbing bar) 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลแอดวานซ์รีฮะบิลลิเทช่ัน 

จ ากัด

55,000.00 บริษัท เซ็นทรัลแอดวานซ์รีฮะบิลลิเทช่ัน 

จ ากัด

55,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1267/63 18 พ.ค. 63

219 จัดซ้ืออุปกรณ์ฝึกการหยิบจับและฝึกการกะระยะ (Vertical ring tree) 52,300.00 52,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลแอดวานซ์รีฮะบิลลิเทช่ัน 

จ ากัด

52,300.00 บริษัท เซ็นทรัลแอดวานซ์รีฮะบิลลิเทช่ัน 

จ ากัด

52,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1268/63 18 พ.ค. 63

220 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด าริ จ านวน 10 

รายการ

73,003.92 73,003.92 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริรักษ์ เดคอเรช่ัน 73,003.92 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริรักษ์ เดคอเรช่ัน 73,003.92 ราคาเหมาะสม อซ1111-1269/63 19 พ.ค. 63

221 จัดซ้ือ อาหารสุนัข ส าหรับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ 499,840.00 499,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ ากัด 499,840.00 บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ ากัด 499,840.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1270/63 19 พ.ค. 63

222 จัดซ้ือ Femoral & Radial Angiography Pack ส าหรับศูนย์หัวใจและ

หลอดเลือด

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จ ากัด 500,000.00 บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จ ากัด 500,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1271/63 19 พ.ค. 63

223 จัดซ้ือ Finecross Micro Catheter ส าหรับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด 437,500.00 437,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 437,500.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 437,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1272/63 19 พ.ค. 63

224 จัดซ้ือ สายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ (Guidezilla guide Extension

 Catheter) ส าหรับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด

96,300.00 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด

96,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1273/63 19 พ.ค. 63

225 จัดซ้ือ สายลวดน าสายสวนชนิดมีลักษณะแข็งพิเศษ (Lunderquist extra 

stiff dc guide wire) ส าหรับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 35,000.00 บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 35,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1274/63 19 พ.ค. 63

226 จัดซ้ือ สายลวดน าสายสวนชนิดมีลักษณะแข็งพิเศษ (Confida Guide 

wire) ส าหรับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 18,000.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 18,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1275/63 19 พ.ค. 63

227 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 23,005.00 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 23,005.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1277/63 19 พ.ค. 63

228 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียนรังสีเทคนิค ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

จ านวน 5 รายการ

348,100.00 348,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด 348,100.00 บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด 348,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1278/63 19 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

229 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์ จ านวน ๗ รายการ ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 96,524.70 96,524.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 96,524.70 บริษัท  โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 96,524.70 ราคาเหมาะสม อซ1111-1280/63 20 พ.ค. 63

230 จัดซ้ือ ยา cavumox ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 22,427.20 22,427.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 22,427.20 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 22,427.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-1281/63 20 พ.ค. 63

231 จัดซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 14 รายการ (สารเคมี) 30,676.90 30,676.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 30,676.90 บริษัท  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 30,676.90 ราคาเหมาะสม อซ1111-1282/63 20 พ.ค. 63

232 จัดซ้ือ น้ ายาตรวจภูมิต้านทานต่อเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 ชนิดจี และเอ็ม 

(SAR-CoV2 (COVID) IgG/IgM)

600,000.00 600,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 600,000.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 600,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1286/63 20 พ.ค. 63

233 จัดซ้ือ เคร่ืองบันทึกเสียง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 3,000.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 3,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1292/63 20 พ.ค. 63

234 จัดซ้ือ ๓-way ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1293/63 21 พ.ค. 63

235 จัดซ้ือ น้ ายาฉีดพ่นเพ่ือหล่อล่ืนเคร่ืองมือผ่าตัด และเทปทดสอบภายนอก

ด้วยการน่ึงฆ่าเช้ือด้วยไอน้ า ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

7,170.00 7,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป 

จ ากัด

7,170.00 บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป 

จ ากัด

7,170.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1294/63 21 พ.ค. 63

236 จัดซ้ือเข็มส าหรับการตรวจเส้นประสาทและกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้า เพ่ือการ

ตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและทางกล้ามเน้ือ 

(Electromyography (EMG)) จ านวน 1 รายการ ส าหรับงานเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟู การกีฬาและกายภาพบ าบัด

52,965.00 52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 52,965.00 บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 52,965.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1296/63 20 พ.ค. 63

237 จัดซ้ือ เคร่ืองตรวจปัสสาว 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 53,500.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 53,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1298/63 21 พ.ค. 63

238 จัดซ้ือตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เค.เค. ไซเอ็นทีฟิค จ ากัด 45,000.00 บริษัท  เค.เค. ไซเอ็นทีฟิค จ ากัด 45,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1300/63 22 พ.ค. 63

239 จัดซ้ือน้ ายา หมวดงานอิมมูโนโลยี ส าหรับการวิเคราะห์ Cardiac Marker 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 96,300.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 96,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1301/63 22 พ.ค. 63

240 จัดซ้ือน้ ายา ของหมวดงานจุลทรรศน์ศาสตร์ ส าหรับการตรวจ วิเคราะห์

ปัสสาวะ

47,636.40 47,636.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 47,636.40 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 47,636.40 ราคาเหมาะสม อซ1111-1302/63 22 พ.ค. 63

241 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 4,986.20 4,986.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 4,986.20 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 4,986.20 ราคาเหมาะสม อซ1111-1303/63 22 พ.ค. 63

242 จัดซ้ือด้ามกรอฟันส าหรับงานผ่าตัดชนิดหักมุม 45 องศา (Impact air 45 

handpiece)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 25,000.00 บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 25,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1304/63 23 พ.ค. 63

243 จัดซ้ือ สาย HDMI 20 เมตร และสาย HDMI 10 เมตร 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด 37,500.00 บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ ากัด 37,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1305/63 23 พ.ค. 63

244 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา (จานเพาะเช้ือแก้ว หลอดทดลองพร้อมฝาเกลียว 

หลอดทดลอง)

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

27,285.00 บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

27,285.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1306/63 23 พ.ค. 63

245 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา (ขวดแบ่งสารสีชา กระบอกตวง ปิเปตแก้ว) จ านวน 

13 รายการ

16,535.78 16,535.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

16,535.78 บริษัท  เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

16,535.78 ราคาเหมาะสม อซ1111-1307/63 23 พ.ค. 63

246 จัดซ้ือหลอดไฟ 6V 30W หมวดงานโลหิตวิทยา ส าหรับใช้กับกล้อง

จุลทรรศน์

9,504.00 9,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 9,504.00 บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 9,504.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1308/63 25 พ.ค. 63

247 จัดซ้ือ เคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ Rapid Real Time PCR ส าหรับตรวจ

วินิจฉัยโรค COVID - 19

1,200,000.00 1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,200,000.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,200,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1309/63 25 พ.ค. 63

248 จัดซ้ือ ยา จ านวน 3 รายการ ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 7,240.00 7,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,240.00 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,240.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1310/63 25 พ.ค. 63

249 จัดซ้ือ อาหารสุนัขกระป๋อง ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 12,228.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 10,800.00 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 10,800.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1311/63 25 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

250 จัดซ้ือ อุปกรณ์ก าหนดต าแหน่งอ้างอิงบนตัวผู้ป่วย ส าหรับงานรังสีรักษา

มะเร็งวิทยา

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด 7,000.00 บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด 7,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1312/63 25 พ.ค. 63

251 จัดซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ Lutetium-๑๗๗ Chloride 

จ านวน 2 รายการ ส าหรับ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

464,000.00 464,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 464,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 464,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1313/63 26 พ.ค. 63

252 จัดซ้ือ อุปกรณ์ให้สารละลายรักษาสภาพกล้ามเน้ือหัวใจชนิดย้อนทาง 

ส าหรับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

105,930.00 105,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

105,930.00 บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

105,930.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1314/63 26 พ.ค. 63

253 จัดซ้ือ Pressure Tubing จ านวน 2 รายการ ส าหรับศูนย์หัวใจและหลอด

เลือด

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

3,600.00 บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

3,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1315/63 26 พ.ค. 63

254 จัดซ้ือ อุปกรณ์ดูดสายแยกน้ าและสารละลายส่วนเกินในเลือด ส าหรับ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีว่า เมดิก้า(ประเทศไทย) จ ากัด 72,000.00 บริษัท วีว่า เมดิก้า(ประเทศไทย) จ ากัด 72,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1316/63 26 พ.ค. 63

255 จัดซ้ือ แผ่นน้ ายาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด จ านวน 2 รายการ 

ส าหรับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

53,600.00 53,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด 53,600.00 บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด 53,600.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1317/63 26 พ.ค. 63

256 จัดซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ ส าหรับ ศูนย์ไซ

โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

15,236.80 15,236.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมอร์ค จ ากัด 15,236.80 บริษัท  เมอร์ค จ ากัด 15,236.80 ราคาเหมาะสม อซ1111-1318/63 26 พ.ค. 63

257 จัดซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด 8,560.00 บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด 8,560.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1320/63 26 พ.ค. 63

258 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ส าหรับจัดการเรียนการสอน คณะ

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

37,610.00 37,557.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,557.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,557.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1321/63 26 พ.ค. 63

259 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 700,850.00 700,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 700,850.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 700,850.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1322/63 26 พ.ค. 63

260 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 588,714.00 588,714.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 588,714.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 588,714.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1323/63 26 พ.ค. 63

261 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด าริ 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)

6,960.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)

6,960.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1324/63 26 พ.ค. 63

262 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 252,306.00 252,306.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 252,306.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 252,306.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1325/63 26 พ.ค. 63

263 จัดซ้ือ เอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ 9,450.03 9,450.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 9,450.03 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 9,450.03 ราคาเหมาะสม อซ1111-1326/63 26 พ.ค. 63

264 จัดซ้ือเคร่ืองผสมสารละลาย (Vortex mixer) 19,400.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 18,190.00 บริษัท พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด 18,190.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1332/63 26 พ.ค. 63

265 จัดซ้ือ วัสดุงานบ้านงานครัวของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด าริ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 9,630.00 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 9,630.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1334/63 26 พ.ค. 63

266 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 560,680.00 560,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 560,680.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 560,680.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1335/63 26 พ.ค. 63

267 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ส าหรับท าหัตถการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและ

ทรวงอก จ านวน 6 รายการ ส าหรับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  อี-ไซเมด จ ากัด 90,000.00 บริษัท  อี-ไซเมด จ ากัด 90,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1337/63 27 พ.ค. 63

268 จัดซ้ือ หนังสือ จ านวน 4 เล่ม 933.00 933.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ บุ๊คเมน จ ากัด 933.00 บริษัท เดอะ บุ๊คเมน จ ากัด 933.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1338/63 27 พ.ค. 63

269 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ส าหรับท าหัตถการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและ

ทรวงอก จ านวน 6 รายการ ส าหรับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

354,000.00 354,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 354,000.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 354,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1339/63 27 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

270 จัดซ้ือ Nasopharyngeal Flocked swab ส าหรับตรวจ COVID-19 

ให้กับบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามโครงการการส ารวจหาเช้ือ 

SARS-CoV-2 ในบุคลากรท่ีมีอาการ และการหาแอนติบอดีต่อ 

SARS-CoV-2 ในบุคลากรสุขภาพปกติ จ านวน 2,000 ช้ิน

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด 56,000.00 บริษัท ซี เมดิค จ ากัด 56,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1340/63 27 พ.ค. 63

271 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 5,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุมน เมดิคอล 5,300.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1341/63 27 พ.ค. 63

272 จัดซ้ือตู้เก็บเคร่ืองแก้ว 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตเอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย 120,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตเอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย 120,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1342/63 27 พ.ค. 63

273 จัดซ้ือ เวชภัณฑ์มิใช่ยาและอวัยวะเทียม ส าหรับท าหัตถการผ่าตัดหัวใจ

หลอดเลือดและทรวงอก จ านวน 37 รายการ ส าหรับศูนย์หัวใจและหลอด

เลือด

460,100.00 460,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 460,100.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 460,100.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1343/63 27 พ.ค. 63

274 จัดซ้ือ LeMaitre Distal Perfusion Catheter ส าหรับศูนย์หัวใจและ

หลอดเลือด

72,225.00 72,225.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ 72,225.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ 72,225.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1345/63 27 พ.ค. 63

275 จัดซ้ือ น้ ายาบ้วนปาก C-20 MOUTH WASH ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์

ทิพย์พิมาน

7,250.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากัด

5,000.00 บริษัท  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากัด

5,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1346/63 27 พ.ค. 63

276 จัดซ้ือ Vet Gauze ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 7,623.75 7,623.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,623.75 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,623.75 ราคาเหมาะสม อซ1111-1347/63 27 พ.ค. 63

277 จัดซ้ือ Bone wax ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,272.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,272.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1348/63 27 พ.ค. 63

278 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 163,000.00 163,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์ไลฟ์ จ ากัด 108,020.00 บริษัท ไวส์ไลฟ์ จ ากัด 108,020.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1349/63 27 พ.ค. 63

279 จัดซ้ือ เคร่ืองอุปโภคบริโภค จ านวน 13 รายการ 6,475,000.00 5,589,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย แพคส์ อาร์ม่ี 

การ์ด จ ากัด

5,589,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย แพคส์ อาร์ม่ี 

การ์ด จ ากัด

5,589,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1350/63 27 พ.ค. 63

280 จัดจ้าง ท าตรายางประทับหมึกในตัว 1,830.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส อิมพร้ินท์ 1,830.00 ร้านเอส อิมพร้ินท์ 1,830.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1351/63 28 พ.ค. 63

281 จัดซ้ือ ธงตราสัญลักษณ์ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับประดับริมร้ัว จ านวน 2 

รายการ

20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี (ร้านศรีวันชาติ) 20,544.00 นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี (ร้านศรีวันชาติ) 20,544.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1352/63 28 พ.ค. 63

282 จัดซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 9 รายการ 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด 350,000.00 บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด 350,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1353/63 28 พ.ค. 63

283 จัดซ้ือเคร่ืองคิดเลข 5,700.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 5,136.00 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 5,136.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1354/63 28 พ.ค. 63

284 จัดซ้ือเคร่ืองข้ึนรูปพลาสติกสุญญากาศ (Vacuum forming) 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 24,000.00 บริษัท  แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 24,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1355/63 28 พ.ค. 63

285 จัดซ้ือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบทรงกระบอก 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลูช่ัน เอ็กซ์เพิร์ท คอร์เปอเรช่ัน 

จ ากัด

140,000.00 บริษัท โซลูช่ัน เอ็กซ์เพิร์ท คอร์เปอเรช่ัน 

จ ากัด

140,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1356/63 29 พ.ค. 63

286 จัดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานเคมีคลินิค ส าหรับการวิเคราะห์เคมีคลินิค

ท่ัวไป NaOH-D (Casette) ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ (เดือน

กรกฎาคม เพ่ิมเติม) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1357/63 29 พ.ค. 63

287 ดซ้ือ น้ ายา ของหมวดงานธนาคารเลือด ส าหรับการวิเคราะห์หมู่เลือด 

และทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด (เดือนกรกฎาคม) ประจ าปี

งบประมาณ 2563

64,400.00 64,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 64,400.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 64,400.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1358/63 29 พ.ค. 63

288 จัดซ้ือ น้ ายาตรวจภูมิต้านทานต่อเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 ชนิดจี 

(SAR-CoV2 (COVID) IgG)

480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 480,000.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 480,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1360/63 29 พ.ค. 63
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก

289 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์เย็บซ่อมเอ็นข้อมือ TFCC 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 250,000.00 บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 250,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1361/63 29 พ.ค. 63

290 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่าตัดภายในข้อไหล่โดยวิธีผ่านกล้องส่องตรวจ 190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด 190,000.00 บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด 190,000.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1362/63 29 พ.ค. 63

291 จัดซ้ือวัสดุ เวชภัณฑ์ทางทันตกรรม จ านวน 29 รายการ 42,156.90 42,156.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเด็นเท็ลสัพพลาย จ ากัด 42,156.90 บริษัท บางกอกเด็นเท็ลสัพพลาย จ ากัด 42,156.90 ราคาเหมาะสม อซ1111-1363/63 29 พ.ค. 63

292 จัดซ้ือ วัสดุ จ านวน 8 รายการ (คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) 6,361.15 6,361.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจ ไซเอนซ์ จ ากัด 6,361.15 บริษัท บีเจ ไซเอนซ์ จ ากัด 6,361.15 ราคาเหมาะสม อซ1111-1364/63 29 พ.ค. 63

293 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่าตัด PCL Guide 120,589.00 120,589.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 120,589.00 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 120,589.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1365/63 29 พ.ค. 63

294 จัดซ้ือเคร่ืองมือเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกในข้อเข่า 248,500.00 248,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 248,500.00 บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 248,500.00 ราคาเหมาะสม อซ1111-1366/63 29 พ.ค. 63

295 จัดซ้ือ วัสดุ จ านวน ๙ รายการ (คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) 10,686.63 10,686.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจ ไซเอนซ์ จ ากัด 10,686.63 บริษัท บีเจ ไซเอนซ์ จ ากัด 10,686.63 ราคาเหมาะสม อซ1111-1367/63 29 พ.ค. 63

296 จัดซ้ือ วัสดุส านักงาน จ านวน ๘ รายการ 131,128.50 131,128.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 131,128.50 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 131,128.50 ราคาเหมาะสม อซ1114-0026/63 5 พ.ค. 63

297 จัดซ้ือ วัสดุส านักงาน จ านวน ๑๒ รายการ 464,422.8๐ 464,422.8๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 464,422.80 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 464,422.80 ราคาเหมาะสม อซ1114-0034/63 27 พ.ค. 63

         107,234,399.05         104,729,201.79 

รวมวงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (งบประมาณ)          107,234,399.05 

รวมวงเงินท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง          104,729,201.79 

ประหยัดงบประมาณ             2,505,197.26 
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