
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

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

1 จา้งเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั 68,000.00 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั 68,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0229/63 2/1/62

2 จดัซ้ือเคร่ืองฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อเนกประสงค์แบบเคเบิ้ล 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิตเนส เอก็ซ์เซลเล้นซ์ จ ากดั 400,000.00 บริษัท ฟิตเนส เอก็ซ์เซลเล้นซ์ จ ากดั 400,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0231/63 2/1/62

3 จดัจา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากดั 85,600.00 บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากดั 85,600.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0233/63 2/1/62

4 จดัจา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากดั 80,000.00 บริษัท อาลาแม็กซ์ จ ากดั 80,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0234/63 2/1/62

5 จา้งเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 127,608.00 127,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วคีอฟท์ กรุ๊ป จ ากดั 127,608.00 บริษัท วคีอฟท์ กรุ๊ป จ ากดั 127,608.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0235/63 2/1/62

6 จดัซ้ือ HemoCue Microcuvettes  Hb 201 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 12,840.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 12,840.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0238/63 2/1/62

7 จดัจา้งจา้งเหมาบริการรับ-ส่ง พัสดุส่ิงของ ประจ าปีงบประมาณ 2563 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 360,000.00 บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 360,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0239/63 2/1/62

8 จดัจา้งท ากระดาษหัวจดหมายราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์  จ านวน 7 รายการ 104,175.00 104,175.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 104,175.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 104,175.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0240/63 3/1/62

9 จดัซ้ือ Lutetium-177 Chloride,Non-Carrier-Added,GMP per mCi 384,000.00 384,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 384,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 384,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0246/63 3/1/62

10 จา้งเหมาจดัสัมมนาถ่ายทอดผลงานวิจยัสู่กลุ่มเปูาหมาย โครงการวิจยัพัฒนาโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพของสมองด้วยกจิกรรมการเรียนรู้เพื่อชะลอและปูองกนัภาวะสมองเส่ือมด้วย50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณประภา บัวจงกล 50,000.00 นางสาวปุณประภา บัวจงกล 50,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0247/63 4/1/62

11 จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบบูสเตอร์ปั๊มน้ าประปา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 42,800.00 บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 42,800.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0248/63 4/1/62

12 จดัซ้ือแปรงสีฟัน จ านวน 1000 อนั 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ ากดั 44,940.00 บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ ากดั 44,940.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0250/63 6/1/62

13 จดัซ้ือบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป จ านวน 1500 ห่อ 75,600.00 75,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากดั (มหาชน) 75,600.00 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากดั (มหาชน) 75,600.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0251/63 6/1/62

14 จดัซ้ือข้าวสวยพร้อมทาน จ านวน 15000 กระป๋อง 208,650.00 208,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารกวา้งไพศาล จ ากดั (มหาชน) 208,650.00 บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารกวา้งไพศาล จ ากดั (มหาชน) 208,650.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0252/63 6/1/62

15 จดัซ้ือแครกเกอร์ จ านวน 1500 ห่อ 66,875.00 66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากดั (มหาชน) 66,875.00 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากดั (มหาชน) 66,875.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0253/63 6/1/62

16 จดัซ้ือผ้าถุง 3000 ผืน และผ้าขนหนู จ านวน 1500 ผืน 367,500.00 367,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธติิ  โกมลกติติพงศ์ 367,500.00 นาย ธติิ  โกมลกติติพงศ์ 367,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0254/63 6/1/62

17 จดัซ้ืออาหารแห้งพร้อมทาน 7500 ซอง 180,254.34 180,254.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารกวา้งไพศาล จ ากดั (มหาชน) 180,254.34 บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารกวา้งไพศาล จ ากดั (มหาชน) 180,254.34 ราคาเหมาะสม อซ.04-0255/63 6/1/62

18 จดัซ้ือผ้าขาวม้า จ านวน 3000 ผืน 176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา  โกมลกติติพงศ์ 176,550.00 นาย ยุทธนา  โกมลกติติพงศ์ 176,550.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0256/63 6/1/62

19 จดัซ้ือเส้ือยดืแขนส้ัน COTTON NO.32  จ านวน 4000 ตัว 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นลินี  พลายงาม 180,000.00 น.ส. นลินี  พลายงาม 180,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0257/63 6/1/62

20 จดัซ้ือเส้ือยดืแขนส้ัน COTTON NO.32  จ านวน 2000 ตัว 172,500.00 172,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงเยาว ์คิดประเสริฐ 172,500.00 นางสาวนงเยาว ์คิดประเสริฐ 172,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0258/63 6/1/62

21 จดัซ้ือผ้าอนามัย จ านวน 1500 ห่อ 60,480.00 60,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนนิต้า อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 60,480.00 บริษัท แซนนิต้า อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 60,480.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0259/63 6/1/62

22 บริการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีประจ าตัวบุคคลแบบดิจติอล 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ(องค์การมหาชน) 17,655.00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ(องค์การมหาชน) 17,655.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0261/63 6/1/62

23 จดัซ้ือปูายชื่อ 9,455.00 9,455.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 9,455.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 9,455.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0262/63 8/1/62

24 จดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียง 799,800.00 799,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส ซี เอว ีอนิเตอร์เนชั่นแนล 799,800.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส ซี เอว ีอนิเตอร์เนชั่นแนล 799,800.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0264/63 8/1/62

25 จดัซ้ือสายคล้องบัตร และซองซิลิโคน 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท การ์ดครีเอชั่น จ ากดั 12,840.00 บริษัท การ์ดครีเอชั่น จ ากดั 12,840.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0265/63 8/1/62

26 จา้งเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 30,000.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 30,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0266/63 9/1/62

27 จดัซ้ือปูายรัดข้อมือคนไข้พลาสติกแบบเขียนได้ 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ชิน เมดิคอล จ ากดั 11,600.00 บริษัท  ชิน เมดิคอล จ ากดั 11,600.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0267/63 9/1/62

28 จดัซ้ือ FLASH DIVE 16 GB 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 3,210.00 บริษัท  ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากดั 3,210.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0268/63 9/1/62

29 ค่าบริการตรวจประเมินการได้รับรังสีประจ าตัวบุคคล ชนิด OSL 10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ(องค์การมหาชน) 10,593.00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ(องค์การมหาชน) 10,593.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0269/63 9/1/62

30 ซ้ือเทปกาว จ านวน 23 รายการ 141,842.50 141,842.50 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 141,842.50 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 141,842.50 ราคาเหมาะสม อซ.04-0275/63 12/1/62

31 จดัซ้ือธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าประดับ 68,000.00 62,862.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี 62,862.50 นางสาวสมศรี  ทรัพย์แสงศรี 62,862.50 ราคาเหมาะสม อซ.04-0226/63 1/12/62

32 จดัจา้งติดต้ังฟิล์มกรองแสง 10,000.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สมาร์ทเทค เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 9,630.00 บริษัท  สมาร์ทเทค เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 9,630.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0227/63 1/12/62

33 จา้งท า กระเป๋าผ้า ขวดน้ าพลาสติก 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอม็.พรีเมียม กรุ๊ป จ ากดั 128,400.00 บริษัท พ.ีเอม็.พรีเมียม กรุ๊ป จ ากดั 128,400.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0144/63 2/12/62

34 จดัจา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองไซโคลตรอน รุ่น PETtrace System พร้อมอปุกรณ์ประกอบ 6,550,000.00 6,550,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 2,100,000.00 บริษัท  ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั 2,100,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.37/2563(001) 3/12/62

35 จดัซ้ือชุดแขวน-เคล่ือนยา้ย โฟลว์มิเตอร์ออกซิเจน 46,973.00 46,973.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ทู (ประเทศไทย) จ ากดั 46,973.00 บริษัท เอส ทู (ประเทศไทย) จ ากดั 46,973.00 ราคาเหมาะสม อซ304-0039/63 3/12/62

36 จา้งเหมาตัดชุดปฏบิติังานใหแ้กผู้่ปฏบิติังานในราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 1,150,000.00 1,089,675.00 e-bidding บริษัท เพาเวอร์นาว จ ากดั  1,088,000.00 บริษัท เพาเวอร์นาว จ ากดั  1,088,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.44/2563 (001) 4/12/62

37 จา้งเหมาบริการตรวจวิเคราะห์น้ าประปา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 140,000.00 133,758.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์บริการด้านส่ิงแวดล้อม จ ากดั 133,758.56 บริษัท ศูนย์บริการด้านส่ิงแวดล้อม จ ากดั 133,758.56 ราคาเหมาะสม อซ.04-0228/63 4/12/62

38 จดัซ้ือชุดประมวลผลภาพคล่ืนสนามแม่เหล็ก MRI รวมกบัภาพอลัตร้าซาวน์เพื่อเกบ็ชิ้นเนือ้ในต่อมลูกหมาก6,000,000.00 6,000,000.00 e-bidding บริษัท  เมดโฟกสั จ ากดั 6,000,000.00 บริษัท  เมดโฟกสั จ ากดั 6,000,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.36/2563(001) 6/12/62

39 จา้งปรับปรุงพื้นที่งานบริการในส่วนผู้ปุวยนอกหัวใจ (OPD Cardio) และห้องปฏิบัติการกลาง ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 862,000.00 971,000.00 e-bidding บริษัท มิคซ์ ทเวนต้ีวัน จ ากดั  759,000.00 บริษัท มิคซ์ ทเวนต้ีวัน จ ากดั  759,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.47/2563 (001) 6/12/62

40 จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบหอผ่ึงลมเยน็ของชิลเลอร์ (Cooling Tower) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 400,000.00 398,120.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 398,120.25 บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 398,120.25 ราคาเหมาะสม อซ.04-0009/63 6/12/62

41 จา้งจดัท าสกูป๊ข่าวและเผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และออนไลน์ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอย ครีเอชั่น จ ากดั 200,000.00 บริษัท บอย ครีเอชั่น จ ากดั 200,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0134/63 6/12/62

42 จดัซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา จ านวน 2 รายการ 1,875,000.00 1,875,000.00 e-bidding บจก. โฟร์ดี.อ.ีเอม็  1,560,000.00 บจก. โฟร์ดี.อ.ีเอม็  1,560,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.43/2563 (001) 9/12/62

43 จดัซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา จ านวน 6 รายการ 2,485,000.00 2,485,000.00 e-bidding บริษัท อพัไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากดั  2,100,000.00 บริษัท อพัไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากดั  2,100,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.45/2563 (001) 9/12/62

44 จดัซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา จ านวน 3 รายการ 503,000.00 503,000.00 e-bidding บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากดั 495,200.00 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากดั 495,200.00 ราคาต่ าสุด สพด.46/2563 (001) 9/12/62

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีข่องสัญญา ลงวันที่

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

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

45 จดัซ้ือยา Rituximab SC 500mg  1,209,100.00  1,209,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  1,209,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  1,209,100.00 ราคาเหมาะสม สพด.48/2563 (001) 11/12/62

46 ซ้ือชุดอปุกรณ์ต่อเตียงผ่าชนิดคาร์บอนไฟเบอร์ 2,200,000.00 2,200,000.00 e-bidding บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 2,200,000.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากดั 2,200,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.38/2563(001) 12/12/62

47 จดัจา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร 457,104.00 457,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยั แพคส์ อาร์มี่ การ์ด จ ากดั 457,104.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั แพคส์ อาร์มี่ การ์ด จ ากดั 457,104.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0276/63 12/12/62

48 จดัจา้งท าบัตรประจ าตัวผู้ปุวยฮอร์โมนพร่อง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 3,500.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สรวชิญ์ พร้ินต้ิง 3,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0280/63 13/12/62

49 จดัจา้งท าเข็มพระนาม " จภ " 160,500.00 160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แฮปปี้ ไดมอนด์ แอนด์ จวิเวลร่ี จ ากดั 160,500.00 บริษัท  แฮปปี้ ไดมอนด์ แอนด์ จวิเวลร่ี จ ากดั 160,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0281/63 13/12/62

50 จดัจา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 119,840.00 119,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟต์.ไฟล์.ไฟน์ จ ากดั 119,840.00 บริษัท ไฟต์.ไฟล์.ไฟน์ จ ากดั 119,840.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0283/63 13/12/62

51 จดัซ้ือเส้ือโปโล 164,352.00 164,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี บี เอส ที (ประเทศไทย) จ ากดั 164,352.00 บริษัท ซี บี เอส ที (ประเทศไทย) จ ากดั 164,352.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0284/63 14/12/62

52 จดัซ้ือเคร่ืองตรวจและวินิจฉัยภาพในหลอดเลือดหัวใจด้วยคล่ืนความถี่ใกล้เคียงแสงอนิฟราเรด 6,000,000.00 6,000,000.00 e-bidding บริษัท แอบ๊บอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากดั 6,000,000.00 บริษัท แอบ๊บอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากดั 6,000,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.42/2563 (001) 16/12/62

53 จา้งพัฒนาเว็บไซต์คณะเทคโนโลยวีิทยาศาสตร์สุขภาพและหน่วยงานภายใน 425,000.00 425,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเรียลวนั จ ากดั 399,966.00 บริษัท เดอะเรียลวนั จ ากดั 399,966.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0225/63 16/12/62

54 จดัจา้งบริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับองค์กร 494,340.00 494,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 494,340.00 บริษัท  แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 494,340.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0287/63 16/12/62

55 จดัจา้งติดต้ังจดุ Lan 498,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอนตัม คอมพิวต้ิง จ ากดั 498,000.00 บริษัท ควอนตัม คอมพิวต้ิง จ ากดั 498,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0289/63 16/12/62

56 จดัซ้ือส่ิงของบริจาค 4 รายการ 13,098.79 13,098.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากดั 13,098.79 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากดั 13,098.79 ราคาเหมาะสม อซ.04-0293/63 17/12/62

57 จัดซ้ือติดต้ังโปรแกรมระบบประสานงานและสนับสนุนปฏบิติัการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทัง้ในภาวะปกติและภยัพบิติั 2,800,000.00 2,861,667.00 e-bidding บกจ. สกาย ไอซีที  2,788,000.00 บกจ. สกาย ไอซีที  2,788,000.00 ราคาต่ าสุด สพด.39/2563 (001) 18/12/62

58 จดัซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 1,530,000.00 1,519,668.00 e-market บจก. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ  1,187,700.00 บจก. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ  1,187,700.00 ราคาต่ าสุด สพด.40/2563 (001) 18/12/62

59 จดัซ้ือ Color Ribbon YMCK RT 500 Print/Roll 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค ซัพพลาย จ ากดั 87,740.00 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค ซัพพลาย จ ากดั 87,740.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0294/63 18/12/62

60 จดัซ้ือปูายสต๊ิกเกอร์ A10 และ A12 8,398.79 8,398.79 เฉพาะเจาะจง แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 8,398.79 แกรนด์ โอ เอ ซัพพลาย 8,398.79 ราคาเหมาะสม อซ.04-0295/63 18/12/62

61 จดัซ้ือยา Trastuzumab sterile sol 600 mg 1,319,952.00 1,319,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  1,209,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  1,209,100.00 ราคาเหมาะสม สพด.49/2563 (001) 19/12/62

62 จดัซ้ือยา Regorafenib 40 mg tab 3,052,526.40 3,052,526.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  3,052,517.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  3,052,517.40 ราคาเหมาะสม สพด.50/2563 (001) 19/12/62

63 จดัซ้ือยา Fulvestrant 250 mg/5 ml  1,084,980.00  1,084,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  1,084,980.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  1,084,980.00 ราคาเหมาะสม สพด.51/2563 (001) 19/12/62

64 จดัซ้ือยา Trastuzumab Sterile sol 440 mg 5,399,990.40 5,399,990.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  5,396,652.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  5,396,652.00 ราคาเหมาะสม สพด.52/2563 (001) 19/12/62

65 จา้งเหมาบริการปูองกนัและก าจดัปลวก หนู แมลงพาหะน าโรค และสัตว์อนัไม่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากดั 125,000.00 บริษัท แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากดั 125,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0224/63 19/12/62

66 งานจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั จ านวน 6 เดือน 491,977.44 491,977.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยั แพคส์ อาร์มี่ การ์ด จ ากดั 491,977.44 บริษัท รักษาความปลอดภยั แพคส์ อาร์มี่ การ์ด จ ากดั 491,977.44 ราคาเหมาะสม อซ.04-0282/63 19/12/62

67 จดัซ้ือชั้นวางของชนิดต่างๆ 938,636.10 938,636.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน บอล แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 938,636.10 บริษัท แคนนอน บอล แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 938,636.10 ราคาเหมาะสม อซ.04-0296/63 19/12/62

68 จดัซ้ือตู้เสริมข้าง 2 ล้ินชัก มีล้อเล่ือนและ MINISCREEN 7,995.04 7,995.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 7,995.04 บริษัท  ไทยไทโย จ ากดั 7,995.04 ราคาเหมาะสม อซ.04-0298/63 19/12/62

69 จดัซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 5,033.10 5,033.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 5,033.10 บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 5,033.10 ราคาเหมาะสม อซ.04-0300/63 19/12/62

70 เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 7,200.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0301/63 19/12/62

71 จดัซ้ือ ระบบลิขสิทธิ์รูปภาพใช้ในการออกแบบ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัมเบอร์ 24 จ ากดั 64,200.00 บริษัท นัมเบอร์ 24 จ ากดั 64,200.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0312/63 23/12/62

72 จดัซ้ือ [Ultravist 370 BT 10*50 ml th] 218,708.00 218,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 218,708.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 218,708.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0314/63 23/12/62

73 จดัซ้ือ [Ultravist 370 BT 1*100 ml th] 218,408.40 218,408.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 218,408.40 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 218,408.40 ราคาเหมาะสม อซ.04-0314/63 23/12/62

74 จดัซ้ือ Primovist FSP 1*10 ml RAP BP 256,800.00 256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 256,800.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 256,800.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0315/63 23/12/62

75 จดัซ้ือ [Ultravist 370 BT 1*100 ml th] 234,009.00 234,009.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 234,009.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 234,009.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0315/63 23/12/62

76 จดัซ้ือ Lopamiro-370 100 ml 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั 360,000.00 บริษัท อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั 360,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0317/63 23/12/62

77 จดัซ้ือ Multihance 15 ml 126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั 126,000.00 บริษัท อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั 126,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0317/63 23/12/62

78 งานจา้งเหมาบริการรับ-ส่ง พัสดุส่ิงของ จ านวน 10 เดือน 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 150,000.00 บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 150,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0318/63 23/12/62

79 จดัซ้ือIobitridol (Xenetix 350) 50 mL [HAD](NED)( Using  Nonionic CM add (Xenetix 350) ) 199,020.00 199,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 199,020.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 199,020.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0319/63 23/12/62

80 จดัซ้ือIodised ethyl ester of the fatty acids of poppy-seed oil (Lipiodol) 10 mL [HAD]( Iodised ethyl ester of the fatty acids of poppy-seed oil (Lipiodol) 10 mL [HAD]* )278,200.00 278,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 278,200.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 278,200.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0319/63 23/12/62

81 จดัจา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร จ านวน 2 เดือน 3,363,636.00 3,363,636.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ ากดั 3,363,636.00 บริษัท ราชาโยค จ ากดั 3,363,636.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0320/63 23/12/62

82 จดัจา้งซ่อมแซมลูกปืนบันไดเล่ือน 373,836.60 373,836.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 373,836.60 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 373,836.60 ราคาเหมาะสม อซ.04-0303/63 24/12/62

83 จา้งท าวารสาร 49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เปเปอร์ เพน จ ากดั 49,755.00 บริษัท เดอะ เปเปอร์ เพน จ ากดั 49,755.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0322/63 24/12/62

84 งานพิมพ์ "วารสาร" 149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาสิคสแกน จ ากดั 149,800.00 บริษัท คลาสิคสแกน จ ากดั 149,800.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0323/63 24/12/62

85 เคร่ืองแกมม่าโพรบจดัซ้ือ 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding บริษัท อาร์เอชไบโอไทย จ ากดั  1,120,002.00 บริษัท อาร์เอชไบโอไทย จ ากดั  1,120,002.00 ราคาเหมาะสม สพด.56/2563 (001) 25/12/62

86 จดัซ้ือ Iopamidol 370  50 ml( Using  Nonionic CM add (Iopamidol 370) ) 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั 32,500.00 บริษัท อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั 32,500.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0326/63 25/12/62

87 จดัซ้ือ Iodised ethyl ester of the fatty acids of poppy-seed oil (Lipiodol) 10 mL [HAD]( Iodised ethyl ester of the fatty acids of poppy-seed oil (Lipiodol) 10 mL [HAD]* )41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 41,730.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 41,730.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0327/63 25/12/62

88 จดัซ้ือส่ิงของบริจาคผ้าห่ม จ านวน 5000 ผืน 1,750,000.00 1,750,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ลลภสั 1,410,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ลลภสั 1,410,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0336/63 26/12/62

2 / 3



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 ธันวาคม 2562
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

89 จดัซ้ือมินิสกรีน 3,199.30 3,199.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 3,199.30 บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 3,199.30 ราคาเหมาะสม อซ.04-0337/63 26/12/62

90 จดัซ้ือตู้เอกสาร 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 7,383.00 บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 7,383.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0337/63 26/12/62

91 จดัซ้ือสมุด Diary พระราชทาน 356,845.00 356,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เบสิค เกยีร์ จ ากดั 356,845.00 บริษัท  เบสิค เกยีร์ จ ากดั 356,845.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0335/63 30/12/62

92 เช่ารถตู้ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 14,400.00 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จ ากดั 14,400.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0344/63 30/12/62

93 จดัซ้ือกาวสต๊ิก  ขนาดกลาง (25 กรัม) 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 21,400.00 บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ากดั 21,400.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-0341/63 31/12/62

94 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและบนัไดเล่ือน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 611,000.00 610,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั   416,250.00 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั   416,250.00 ราคาเหมาะสม สพด.41/2563 (001) 29/12/62

                63,688,835.20              56,944,125.11

รวมวงเงินที่จดัซ้ือ/จา้ง (งบประมาณ)                 63,688,835.20

รวมวงเงินที่ตกลงซ้ือ/จา้ง                 56,944,125.11

ประหยดังบประมาณ                   6,744,710.09
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