
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ/จาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก  ราคาที่ตกลง โดยสรุป หรือขอตกลงซื้อ/จาง

1 จัดซื้อเครื่องลางตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ Dialyzer reprocessing system 550,000.00                         550,000.00 คัดเลือก บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด        450,000.00 บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด              450,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.106/2562 (001) 1 พ.ค.62

2 จางเหมาซกัอบรีด-ผาแบบครบวงจร 13,560,000.00 13,560,000.00 e-bidding บริษัท  แกรนด เซ็นทรัล ลอนดรี้ จํากัด    11,056,591.34 บริษัท  แกรนด เซ็นทรัล ลอนดรี้ จํากัด          11,056,591.34 ราคาที่เหมาะสม สพด.89/2562 (001)-1 2 พ.ค.62

3 จัดซื้อชุดทดสอบสําเร็จรูปใชสําหรับเครื่อง PTS Reader และ MCS Reader (PTS 

Cartridge 0.05 EU/ML)

1,691,456.00 1,691,456.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอรเนียว เมดิคัล จํากัด      1,690,000.00 บริษัท บอรเนียว เมดิคัล จํากัด            1,690,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.107/2562 (001) 2 พ.ค.62

4 เครื่องปนเหว่ียงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerate centrifuge)  600,000.00 600,000.00 e-bidding หางหุนสวนจํากัด เอ็น.วาย.อาร. 440,000.00       หางหุนสวนจํากัด เอ็น.วาย.อาร. 440,000.00             ราคาที่เหมาะสม สพด.112/2562 (001) 2 พ.ค. 62

5 จัดซื้อโตะพับลอเลื่อน จํานวน 35 ตัว 142,800.00 142,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด 142,310.00 บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด 142,310.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1185/62 2 พ.ค. 62

6 จัดซื้อเกาอ้ีเอนกประสงค จํานวน 70 ตัว 175,000.00 175,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด 175,000.00 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด 175,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1187/62 2 พ.ค. 62

7 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานและวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จํากัด 15,584.55 บริษัท  ไทยไทโย จํากัด 15,584.55 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1188/62 2 พ.ค. 62

8 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานและวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซน็เตอร จํากัด (มหาชน) 44,580.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 44,580.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1189/62 2 พ.ค. 62

9 จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด 28,900.00 28,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด 28,900.00 บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด 28,900.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1190/62 2 พ.ค. 62

10 จัดซื้อขาแขวนโทรทัศน จํานวน 1 ชิ้น 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซน็เตอร จํากัด (มหาชน) 1,300.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,300.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1191/62 2 พ.ค. 62

11 จัดซื้อฟลมฝาสีขาวและฟลมเคลือบกระจก 21,293.00 21,293.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สมารทเทค เอ็นเตอรไพรส จํากัด 21,293.00 บริษัท  สมารทเทค เอ็นเตอรไพรส จํากัด 21,293.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1192/62 2 พ.ค. 62

12 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย 25,466.00 25,466.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 25,466.00 บริษัท  เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 25,466.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1090/62 3 พ.ค. 62

13 จัดซื้อปกตรวจสุขภาพ พิมพ 4 สี 2 ดาน กระดาษอารตมัน 260 แกรม จํานวน 1,000 เลม 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สรวิชญ พริ้นติ้ง 19,260.00 หจก. สรวิชญ พริ้นติ้ง 19,260.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1102/62 3 พ.ค. 62

14 จางซอมตูดูดควนั จํานวน 2 รายการ 29,280.00 29,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ไพร ไซแอนติฟค จํากัด 25,000.00         บริษัท เอ็ม ไพร ไซแอนติฟค จํากัด 25,000.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1104/62 3 พ.ค. 62

15 จางจัดทําปายทางเขาออก อาคารศูนยการแพทยจุฬาภรณเฉลิมพระเกียรติ 21,240.00              21,239.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ทีเอชเวริคก้ิงพอยท 21,239.50         หจก. ทีเอชเวริคก้ิงพอยท 21,239.50               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1111/62 3 พ.ค.62

16 จัดซื้อสารเภสัชรังสี เพื่อใชในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวย จํานวน 15 รายการ 3,000,000.00 2,806,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 2,874,020.00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 2,874,020.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1116/62 3 พ.ค.62

17 จัดซื้อฟลมกรองแสงพรอมติดตั้ง 360 ตารางฟุต 19,260.00 19,260.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เอ็นเตอรไพรส จํากัด 19,260.00         บริษัท สมารท เอ็นเตอรไพรส จํากัด 19,260.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1118/62 3 พ.ค.62

18 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริการซอมและขายเครื่องมือแพทย จํากัด 50,000.00         บริษัท บริการซอมและขายเครื่องมือแพทย จํากัด 50,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1123/62 3 พ.ค.62

19 จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องอัลตราซาวด ยี่หอ Sonoscape 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จํากัด 45,000.00         บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จํากัด 45,000.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1125/62 3 พ.ค.62

20 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย จํานวน 2 รายการ 412,800.00 412,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด 412,800.00       บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด 412,800.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1130/62 3 พ.ค.62

21 จัดจางบริการตรวจเช็คและบํารุงรักษาและซอมเครื่องมือแล็บ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พยาธิภัณฑอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 48,000.00         บริษัท  พยาธิภัณฑอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 48,000.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1132/62 3 พ.ค. 62

22 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 70,513.00 70,513.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวิน เอสพีดี คอนสตรัคชั่น จํากัด 66,987.35         บริษัท ทวนิ เอสพีดี คอนสตรัคชั่น จํากัด 66,987.35               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1139/62 3 พ.ค. 62

23 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและสารเคมี จํานวน 7 รายการ 119,679.50 119,679.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 119,679.50 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 119,679.50 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1195/62 3 พ.ค. 62

24 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องปรับอากาศ  ประจําปงบประมาณ 2562 13,000,000.00 13,033,564.31 e-bidding บริษัท แมคทริค จํากัด (มหาชน) 10,800,000.00   บริษัท แมคทริค จํากัด (มหาชน) 10,800,000.00         ราคาที่เหมาะสม สพด.103/2562 (001) 6 พ.ค. 62

25 จัดจางถายเอกสาร จํานวน 2 รายการ 20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง รานปรีชาพาณิชย โดย นาย ปรีชา แซวอง 20,200.00 รานปรีชาพาณิชย โดย นาย ปรีชา แซวอง 20,200.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1181/62 7 พ.ค. 62

26 จัดจางลงประกาศรับสมัครงาน จํานวน 3 เดือน 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด 20,330.00         บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด 20,330.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1201/62 7 พ.ค. 62

27 LINE Business Connect (BCRM Complete Package) ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ 5,000,000.00 5,000,000.00 คัดเลือก บริษัท เดนทสุ เอ็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 4,900,000.00     บริษัท เดนทสุ เอ็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 4,900,000.00           ราคาที่เหมาะสม สพด.102/2562 (001) 8 พ.ค. 62

28 จัดซื้อเครื่องชวยการทํางานของหัวใจและปอด จํานวน 1 เครื่อง 2,800,000.00 2,800,000.00 e-bidding บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด      2,600,000.00 บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด            2,600,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.115/2562(001) 8 พ.ค. 62

29 จัดซื้อเครื่องพยุงการทํางานของหัวใจโดยใชบอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ จํานวน 1 เครื่อง 3,800,000.00 3,750,000.00 e-bidding บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด      3,550,000.00 บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด            3,550,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.116/2562(001) 8 พ.ค. 62

30 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย จํานวน 53 รายการ 407,863.00 407,863.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยรุงเรืองการแพทย จํากัด 407,863.00       บริษัท ไชยรุงเรืองการแพทย จํากัด 407,863.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1137/62 8 พ.ค. 62

31 จัดซื้อถาน (AA) Alkaline 15,900.20 15,900.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 15,900.20 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 15,900.20 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1062/62 8 พ.ค. 62

32 เชารถตูโดยสารพรอมพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร จํากัด 1,800.00           บริษัท ทีมไทยทัวร จํากัด 1,800.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1200/62 8 พ.ค. 62

33 เชาพ้ืนที่สํานักงาน            2,539,200.00           2,539,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)      2,539,200.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)            2,539,200.00 ราคาที่เหมาะสม สอ.(สส)01/2562 10 พ.ค. 62

34 เชาพ้ืนที่สํานักงาน            2,097,600.00           2,097,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)      2,097,600.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)            2,097,600.00 ราคาที่เหมาะสม สอ.(สส)109/2561 10 พ.ค. 62

35 เชาพ้ืนที่สํานักงาน            2,539,200.00           2,539,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)      2,539,200.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)            2,539,200.00 ราคาที่เหมาะสม สอ.(สส)126/2561 10 พ.ค. 62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
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แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ/จาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก  ราคาที่ตกลง โดยสรุป หรือขอตกลงซื้อ/จาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

36 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซม เครื่อง CT Scan Somatom Definition (ครั้งที่ 

1-4),คาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องMRI รุนMAGNETOM Trio S/N 35340 ยี่หอ

SIEMENS (ครั้งที1่-4) คาบริการบํารุงรักษาและซอมแซม เครื่อง X-ray Fluoroscopy   

(ครั้งที่ 1-2)

8,081,950.00 8,081,950.00 e-bidding บริษัท ซีเมนส เฮลทแคร จํากัด      8,061,000.00 บริษัท ซีเมนส เฮลทแคร จํากัด            8,061,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.108/2562(001) 10 พ.ค. 62

37 จางเหมาบริการตรวจเช็คบํารุงรักษาและซอมแซม เครื่องเพทซีที ยี่หอ SIEMENS 3 งวด 4,305,000.00 4,305,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซเีมนส เฮลทแคร จํากัด      4,050,000.00 บริษัท ซีเมนส เฮลทแคร จํากัด            4,050,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.109/2562(001) 10 พ.ค.62

38 จัดซื้อชุดประเมินและการทรงตัวพรอมเครื่องมือฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อมือและแขน 2,100,000.00           2,100,000.00 e-bidding บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวสิ จํากัด 2,099,000.00 บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวสิ จํากัด 2,099,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.104/2562(001) 13 พ.ค.62

39 เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา Infusion pump 900,000.00             802,500.00 e-bidding บริษัท ไบโอโนวา จํากัด 800,000.00       บริษัท ไบโอโนวา จํากัด 800,000.00             ราคาที่เหมาะสม สพด.111/2562 (001) 13 พ.ค. 62

40 ยา Osimertinib 80 mg จํานวน 1 รายการ 10,369,637.50 10,369,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด 10,369,637.50   บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด 10,369,637.50         ราคาที่เหมาะสม สพด.120/2562 (001) 13 พ.ค. 62

41 จัดซื้อเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอแลตเพ่ือรักษาความผิดปกติของสายตา 1,500,000.00           1,500,000.00 e-bidding บริษัท  อารเอ็กซ จํากัด      1,500,000.00 บริษัท  อารเอ็กซ จํากัด            1,500,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.121/2562(001) 13 พ.ค.62

42 จัดซื้อเครื่องมือผาตัด PHACO SET 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด      1,500,000.00 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด            1,500,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.122/2562(001) 13 พ.ค.62

43 จัดซื้อครุภัณฑ (สําหรับสุนัข) 2 รายการ 27,800.00 26,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต จํากัด 26,230.00         บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต จํากัด 26,230.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-0996/62 13 พ.ค. 62

44 จัดจางทําปายฟวเจอรบอรด จํานวน 3 ปาย 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.เจ.ไฟว. โฆษณา 2,100.00           เอ็ม.เจ.ไฟว. โฆษณา 2,100.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1112/62 13 พ.ค.62

45 จัดซื้อหมอนหนุนหุมปลอกหนังสําหรับใชกับผูปวย 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.เอ.โปรดักส 2,350.00           หจก.เอส.พี.เอ.โปรดักส 2,350.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1113/62 13 พ.ค.62

46 จัดซื้อถุงผาบรรจุสิ่งของพระราชทาน จํานวน 10,000 ใบ 620,600.00 620,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาวัณย การเมนท จํากัด 620,600.00 บริษัท ลาวัณย การเมนท จํากัด 620,600.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1115/62 13 พ.ค.62

47 จัดจางตรวจการประเมินการไดรับรังสีประจําตัวบุคคล ชนิด OSL จํานวน 11 ชุด 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 11,000.00         สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 11,000.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1117/62 13 พ.ค.62

48 จัดจางซอมตู (Carbinet, Biological Safety Ciassll จํานวน 2 รายการ 56,710.00 56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกกะฟล จํากัด 56,710.00         บริษัท เมกกะฟล จํากัด 56,710.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1119/62 13 พ.ค.62

49 เชาเครื่องมือเฝาติดตามสัญญาณประสาทระหวางการผาตัด 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 50,000.00         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 50,000.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1121/62 13 พ.ค.62

50 จัดซื้อถังขยะฝาเหยียบ ขนาด 10 ลิตร จํานวน 10 ใบ 3,300.00 2,755.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,755.04 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,755.04 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1122/62 13 พ.ค.62

51 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย จํานวน 42 รายการ 340,900.00 340,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด 340,900.00 บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด 340,900.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1126/62 13 พ.ค.62

52 จัดซื้อผาขาวตัดชุดพยาบาล จํานวน 714 ชิ้น 392,700.00 392,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาดอนนาแฟบริค จํากัด 381,990.00 บริษัท มาดอนนาแฟบริค จํากัด 381,990.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1127/62 13 พ.ค.62

53 จางทําตรายางแบบหมึกในตัว จํานวน 1 อัน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส อิมพริ้นท 280.00             ราน เอส อิมพริ้นท 280.00                   ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1128/62 13 พ.ค.62

54 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย จํานวน 4 รายการ 1,797.60                1,797.60               เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 1,797.60           บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 1,797.60                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1135/62 13 พ.ค. 62

55 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย จํานวน 2 รายการ 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอนเค ไบโอไซเอนซ จํากัด 5,457.00           บริษัท บีเอนเค ไบโอไซเอนซ จํากัด 5,457.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1136/62 13 พ.ค.62

56 จัดซื้อซองใส CD ชนิดกระดาษ จํานวน 50 แพ็ค 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง แกรนด โอ เอ ซัพพลาย 2,942.50           แกรนด โอ เอ ซัพพลาย 2,942.50                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1138/62 13 พ.ค.62

57 จัดจางทําตรายาง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รัน เอส อิมพริ้นท 4,830.00 รัน เอส อิมพริ้นท 4,830.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1140/62 13 พ.ค.62

58 จัดซื้อกลองเก็บเครื่องมือแพทย จํานวน 4 ชุด 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด (สํานักงานใหญ 120,000.00       บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด (สํานักงานใหญ 120,000.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1141/62 13 พ.ค. 62

59 จัดซื้อนํ้ายาขจัดคราบ Biofilm 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล  จํากัด (มหาชน) 8,400.00           บริษัท เทคโนเมดิคัล  จํากัด (มหาชน) 8,400.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1142/62 13 พ.ค. 62

60 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย จํานวน 4 รายการ 9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไท จํากัด 9,523.00           บริษัท กิบไทย จํากัด 9,523.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1145/62 13 พ.ค. 62

61 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย จํานวน 2 รายการ 12,989.80               12,989.80             เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 12,989.80         บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 12,989.80               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1146/62 13 พ.ค. 62

62 จัดซื้อโตะถายช้ินเนื้อพรอมกลองถายรูป 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยศิลปวทิยุ 169,880.00       หางหุนสวนจํากัด ไทยศิลปวทิยุ 169,880.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1148/62 13 พ.ค. 62

63 จัดจางบริการซอมตูแชแข็ง (Freezer) -80 องศาเซลเซยีส 125,725.00 125,725.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  อุปกรณ และ เคมีวิจัย 125,725.00       หางหุนสวนจํากัด  อุปกรณ และ เคมีวิจัย 125,725.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1149/62 13 พ.ค. 62

64 จัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส (หมึกพิมพ) จํานวน 4 รายการ 233,795.00 198,913.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 198,913.00       บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 198,913.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1150/62 13 พ.ค.62

65 จัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 กลอง 12,000.00 8,495.80               เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 8,495.80           บริษัท โฟทีกา จํากัด 8,495.80                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1151/62 13 พ.ค. 62

66 จัดจางทําตรายางแบบหมึกในตัว จํานวน 7 รายการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส อิมพริ้นท 3,080.00 ราน เอส อิมพริ้นท 3,080.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1156/62 13 พ.ค.62

67 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 59,706.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูมิ โมเดอรน เฟอรนิเจอร จํากัด 59,706.00 บริษัท ภูมิ โมเดอรน เฟอรนิเจอร จํากัด 59,706.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1157/62 13 พ.ค. 62

68 จัดจางผลิตสื่อประชาสัมพันธรูปแบบภาพยนตโฆษณาฯ  (TVC) 499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง ขซ.04-1343/62 ลว.25 เม.ย.62 499,690.00 ขซ.04-1343/62 ลว.25 เม.ย.62 499,690.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1158/62 13 พ.ค. 62

69 จัดซื้อโทรโขง จํานวน 4 ตัว 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอรมินอล โซลูชั่น จํากัด 8,000.00 บริษัท เทอรมินอล โซลูชั่น จํากัด 8,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1159/62 13 พ.ค. 62
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70 เชาพ้ืนที่หองประชุม 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 11,556.00         บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 11,556.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1163/62 13 พ.ค. 62

71 เชาเครื่องเลนเกมสสําหรับทํากิจกรรมนันทนาการ พรอมเจาหนาที่ดูแลระบบ 13,000.00              13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อีซี่ อินเตอรแอคทีฟ 13,000.00         หจก. อีซี่ อินเตอรแอคทีฟ 13,000.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1164/62 13 พ.ค.62

72 จัดจางทําแผนพับและปายประชาสัมพันธ 37,985.00              37,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟต.ไฟล.ไฟน จํากัด          37,985.00 บริษัท ไฟต.ไฟล.ไฟน จํากัด                37,985.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1166/62 13 พ.ค. 62

73 จัดจางซอมแซมและบํารุงรักษารถฉุกเฉิน 6,266.10 6,266.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด 6,266.10           บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด 6,266.10                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1170/62 13 พ.ค.62

74 จัดจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต 11,115.25 11,115.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด 11,115.25         บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด 11,115.25               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1171/62 13 พ.ค.62

75 จัดซื้อสารเภสัชรังสี F18-FDG (15 mCi) 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 67,500.00         บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 67,500.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1175/62 13 พ.ค. 62

76 จัดจางทําตรายางแบบหมึกในตัว จํานวน 11 รายการ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส อิมพริ้นท 5,500.00           รานเอส อิมพริ้นท 5,500.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1176/62 13 พ.ค. 62

77 จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จํานวน 7 เครื่อง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จําเริญแพทยภัณฑ จํากัด 70,000.00         บริษัท จําเริญแพทยภัณฑ จํากัด 70,000.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1177/62 13 พ.ค. 62

78 จัดซื้อเสาแขวนนํ้าเกลือแบบ 4 แฉก จํานวน 4 ชุด 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จํากัด 8,800.00           บริษัท  วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จํากัด 8,800.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1178/62 13 พ.ค. 62

79 จัดซื้อหมึกพิมพ จํานวน 9 รายการ 37,910.10 34,357.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 34,357.70 บริษัท โฟทีกา จํากัด 34,357.70 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1180/62 13 พ.ค.62

80 จัดซื้ออุปกรณปองกันรังสีขณะตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด(Mobile Screen) จํานวน 1 ชุด 280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส จํากัด 280,000.00 บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส จํากัด 280,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1183/62 13 พ.ค. 62

81 จัดซื้ออุปกรณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดําเนินงานตาง ๆ 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 8,725.87 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 8,725.87 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1184/62 13 พ.ค. 62

82 จัดซื้อสายวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด จํานวน 1 เสน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จํากัด 12,000.00 บริษัท  โซวิค จํากัด 12,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1193/62 13 พ.ค. 62

83 จัดซื้อหมึกพิมพ จํานวน 1 รายการ 3,935.00 3,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,935.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,935.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1194/62 13 พ.ค. 62

84 จัดจางเหมาบริการขนยายของคณะพยาบาลศาสตร 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซ มูฟ จํากัด 19,260.00 บริษัท แม็กซ มูฟ จํากัด 19,260.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1205/62 13 พ.ค. 62

85 จัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณกีฬาสําหรับผูเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากร สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส"

395,030.00 350,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด 350,700.00 บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด 350,700.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1230/62 13 พ.ค. 62

86 จัดซื้อผาออมผูใหญ จํานวน 6 ลัง 12,000.00 4,830.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 4,830.41           บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 4,830.41                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1221/62 13 พ.ค. 62

87 เชารถตูโดยสารพรอมพนักงานขับรถยนต 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมไทยทัวร จํากัด 19,800.00         บริษัท ทีมไทยทัวร จํากัด 19,800.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1226/62 13 พ.ค. 62

88 จัดซื้อเวชภัณฑการแพทย จํานวน 8 รายการ 17,964.50 17,964.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท อิควปิเมนท เซ็นเตอร จํากัด 17,964.50 บริษัท เบสท อิควปิเมนท เซ็นเตอร จํากัด 17,964.50 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0153/62 13 พ.ค. 62

89 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาดและเครื่องมือทางการแพทย จํานวน 9 รายการ 27,950.00 27,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอรวสิ กรุป จํากัด 27,950.00 บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอรวสิ กรุป จํากัด 27,950.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0154/62 13 พ.ค. 62

90 จัดซื้อกระดาษหอเครื่องมือแพทย จํานวน 8 รายการ 24,765.50 24,765.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมม จํากัด 24,765.50 บริษัท ซิมม จํากัด 24,765.50 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0159/62 13 พ.ค. 62

91 จัดซื้อถุงขยะติดเชื้อ จํานวน 2 รายการ 9,449.60 9,449.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 9,449.60 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 9,449.60 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0164/62 13 พ.ค. 62

92 จัดซื้อเวชภัณฑ V-52 Reaget Kit จํานวน 10 กลอง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี อินเตอรเทรด จํากัด 50,000.00 บริษัท เอ็น พี อินเตอรเทรด จํากัด 50,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0167/62 13 พ.ค. 62

93 จางเหมาปรับปรุงหองตรวจ OPD ศัลยกรรม ช้ัน 12 157,000.00             133,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิชยา จํากัด        133,080.00 บริษัท นิชยา จํากัด              133,080.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1168/62 14 พ.ค. 62

94 อุปกรณพื้นฐานสําหรับผาตัดหัวใจและทรวงอก 2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,200,000.00     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,200,000.00           ราคาที่เหมาะสม สพด.123/2562 (001) 14 พ.ค. 62

95 จัดซื้อวสัดุงานบานงานครัว 10,138.74 10,138.74 เฉพาะเจาะจง แกรนด โอ เอ ซัพพลาย 10,138.74 แกรนด โอ เอ ซัพพลาย 10,138.74 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1124/62 15 พ.ค. 62

96 จัดซื้อซองใส CD ชนิดกระดาษ จํานวน 50 แพ็ค 2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเวิรค จํากัด 2,621.50 บริษัท ออฟฟศเวิรค จํากัด 2,621.50 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1064/62 15 พ.ค. 62

97 จัดซื้อถานAA (Alkaline) จํานวน 2,0000 กอน 33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเวิรค จํากัด 33,705.00         บริษัท ออฟฟศเวิรค จํากัด 33,705.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1154/62 15 พ.ค. 62

98 จัดซื้อวคัซนีรวม 5 โรค จํานวน 500 โดส 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟารมา จํากัด 45,000.00 บริษัท  ซิลลิค ฟารมา จํากัด 45,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0171/62 15 พ.ค. 62

99 จัดซื้อชุดเครื่องมือผาตัดทางศัลยกรรมประสาท 463,675.94 463,675.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 463,675.94 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 463,675.94 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1155/62 16 พ.ค. 62

100 จัดซื้ออุปกรณปองกันรังสีขณะตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด(Mobile Screen) จํานวน 2 ชุด 340,000.00 340,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส จํากัด 340,000.00 บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส จํากัด 340,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1182/62 16 พ.ค. 62

101 จัดซื้อหมึกพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ 178,219.20 177,834.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 177,834.00       บริษัท โฟทีกา จํากัด 177,834.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1233/62 17 พ.ค. 62

102 เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอแลตเพ่ือรักษาความผิดปกติของสายตา 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding บริษัท อารเอ็กซ จํากัด 1,500,000.00     บริษัท อารเอ็กซ จํากัด 1,500,000.00           ราคาที่เหมาะสม สพด.121/2562 (001) 21 พ.ค. 62

103 เครื่องตรวจอวัยวะภายในกลามเน้ือ เสนเลือดและเสนประสาท ดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือบริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด 2,000,000.00 e-bidding บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด 1,900,000.00     บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด 1,900,000.00           ราคาที่เหมาะสม สพด.124/2562 (001) 21 พ.ค. 62

104 จัดจางขนยายพรอมติดตั้งระบบตูผสมยาเคมีบําบัด (lsolater) 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  รีเนาน เทคนิคอล จํากัด 64,200.00 บริษัท  รีเนาน เทคนิคอล จํากัด 64,200.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1245/62 21 พ.ค. 62

105 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยไทโย จํากัด 8,699.10           บริษัท  ไทยไทโย จํากัด 8,699.10                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1253/62 21 พ.ค. 62

106 เชาคอมพิวเตอรแบบพกพา 15,000.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟรเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด 10,700.00 บริษัท โฟรเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด 10,700.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1254/62 21 พ.ค. 62
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107 จัดซื้อปายชื่อพลาสติกพรอมสายคลองคอ 12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท การดครีเอชั่น จํากัด 12,519.00 บริษัท การดครีเอชั่น จํากัด 12,519.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1255/62 21 พ.ค. 62

108 จัดซื้อสารเภสัชรังสี จํานวน 27 รายการ 6,500,000.00 5,054,215.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล เมดิคอล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 5,055,515.00 บริษัท โกลบอล เมดิคอล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 5,055,515.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1273/62 21 พ.ค.62

109 จัดซื้อชุดปฏิบัติงานนักวทิยาศาสตร 19,710.00 14,733.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย พาราไดซ อารทีแซนส จํากัด 14,733.90 บริษัท ไทย พาราไดซ อารทีแซนส จํากัด 14,733.90 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0173/62 21 พ.ค. 62

110 จางเหมาบริการ 499,690.00             499,690.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย โปรไฟล จํากัด 499,690.00       บริษัท ไอเดีย โปรไฟล จํากัด 499,690.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1203/62 23 พ.ค. 62

111 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย จํานวน 2 รายการ 368,800.00 368,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด 368,000.00       บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด 368,000.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1204/62 23 พ.ค. 62

112 จางเหมาบริการสําหรับการติดตั้งรูปแบบการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด 2,675.00 บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด 2,675.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1250/62 23 พ.ค. 62

113 จัดซื้อกระบอกนํ้าสแตนเลส ขนาด 500 ml 100,000.00 61,792.50 เฉพาะเจาะจง สยามพรีเม่ียมโฮลเซล 61,792.50 สยามพรีเม่ียมโฮลเซล 61,792.50 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1256/62 23 พ.ค. 62

114 จัดจางพิมพแผนพับ ขนาด A4 พิมพ 4 สี 2 ดาน จํานวน 5,000 แผน 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรวชิญ พริ้นติ้ง 10,700.00         หางหุนสวนจํากัด สรวชิญ พริ้นติ้ง 10,700.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1269/62 23 พ.ค.62

115 จัดจางทําตรายาง จํานวน 20 รายการ 2,170.00 2,170.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส อิมพริ้นท 2,170.00 รานเอส อิมพริ้นท 2,170.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1270/62 23 พ.ค.62

116 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 85,000.00 74,793.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 74,793.00 บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 74,793.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1271/62 23 พ.ค.62

117 จัดซื้อบอรดกํามะหยี่ 1,059.00 1,059.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,059.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,059.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1272/62 23 พ.ค.62

118 เชารถตูโดยสารพรอมพนักงานขับรถ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณพงษ โพธิ์นอก 10,000.00 นายสุวรรณพงษ โพธิ์นอก 10,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1263/62 23 พ.ค.62

119 จัดซื้อบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป จํานวน 56 หีบ 50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 50,400.00         บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 50,400.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1280/62 23 พ.ค.62

120 จัดซื้อขาวสวยสําเร็จรูป จํานวน 10,000 กระปอง 140,000.00 140,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลบาทรอส จํากัด 140,000.00       บริษัท อัลบาทรอส จํากัด 140,000.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1281/62 23 พ.ค.62

121 จัดซื้อปลากระปอง จํานวน 100 ลัง 139,000.49             139,000.49            เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็นส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 139,000.49       บริษัท เพ็นส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 139,000.49             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1282/62 23 พ.ค.62

122 จัดซื้อแครกเกอร จํานวน 5 รายการ 44,583.33 44,583.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 44,583.33 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 44,583.33 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1283/62 23 พ.ค.62

123 จัดซื้อเสื้อยืดคอกลม จํานวน 2,000 ตัว 120,000.00             120,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนลินี พลายงาม 120,000.00       นางสาวนลินี พลายงาม 120,000.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1284/62 23 พ.ค.62

124 จัดซื้อผาถุง จํานวน 2,000 ผืน 150,000.00             150,000.00            เฉพาะเจาะจง นายธติิ โกมลกิตติพงศ 150,000.00       นายธติิ โกมลกิตติพงศ 150,000.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1285/62 23 พ.ค.62

125 จัดซื้อผาขาวมา 2,000 ผืน 117,700.00             117,700.00            เฉพาะเจาะจง โรงงานทอผายิ่งเจริญ 117,700.00       โรงงานทอผายิ่งเจริญ 117,700.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1286/62 23 พ.ค.62

126 จัดซื้อยาสีฟนและแปลงสีฟน 70,983.80 70,983.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกบัวคู จํากัด 70,983.80 บริษัท ดอกบัวคู จํากัด 70,983.80 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1289/62 23 พ.ค.62

127 จางบริการตรวจสอบและซอมแซมแบตเตอรี่เครื่องใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา 20,116.00 20,116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 20,116.00 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 20,116.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1292/62 23 พ.ค.62

128 จัดซื้อวสัดุสําหรับจัดโครงการ 45,368.00 45,368.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บาย วัน จํากัด 45,368.00         บริษัท บาย วัน จํากัด 45,368.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1260/62 23 พ.ค.62

129 จัดซื้อกระดิ่ง จํานวน 4 อัน 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 480.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 480.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1261/62 23 พ.ค.62

130 จัดจางทําตรายางแบบหมึกในตัว จํานวน 4 รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส อิมพริ้นท 1,725.00           รานเอส อิมพริ้นท 1,725.00                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1216/62 23 พ.ค.62

131 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 5 เครื่อง 119,000.00 118,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปเปล อินเตอร พลัส จํากัด 118,900.00 บริษัท แอปเปล อินเตอร พลัส จํากัด 118,900.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1120/62 23 พ.ค.62

132 จัดซื้อ Scalp Forceps 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร เมดิคอล จํากัด 1,500.00 บริษัท เบตเตอร เมดิคอล จํากัด 1,500.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1213/62 23 พ.ค. 62

133 จัดจางทําตรายางแบบหมึกในตัว 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส อิมพริ้นท 1,725.00 ราน เอส อิมพริ้นท 1,725.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1216/62 23 พ.ค. 62

134 จัดซื้อผาพันแขนสําหรับเครื่องวดัความดันโลหิต 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด 4,500.00 บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด 4,500.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1219/62 23 พ.ค. 62

135 เชารถตูโดยสารพรอมพนักงานขับรถยนต จํานวน 3 คัน 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณพงษ โพธิ์นอก 25,500.00 นายสุวรรณพงษ โพธิ์นอก 25,500.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1262/62 23 พ.ค.62

136 จัดซื้อเวชภัณฑ จํานวน 3 รายการ 5,230.00 5,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 5,230.00 บริษัท เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 5,230.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0160/62  23 พ.ค. 62

137 จัดซื้อเครื่องพิมพบัตร 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด 90,950.00 บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด 90,950.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1251/62  23 พ.ค. 62

138 เครื่องอัดอากาศ Air-Compressor 700,000.00 499,904.00 คัดเลือก บริษัท วิทยมงคล จํากัด 499,690.00       บริษัท วิทยมงคล จํากัด 499,690.00             ราคาที่เหมาะสม สพด.131/2562 (001) 23 พ.ค. 62

139 จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องอัลตราวซาวด 5 เครื่อง 950,000.00 950,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จํากัด 950,000.00 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จํากัด 475,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.135/2562 (001) 25 พ.ค. 62

140 จางเหมาบริการผลิตสื่อวดีิทัศน สงเสริมความรูและกระตุนใหเกิดความตระหนักในการ   

เสพสื่อที่ถูกตอง

1,500,000.00 1,500,000.00 คัดเลือก บริษัท เอ็มดีวนั โฟร ยู จํากัด      1,500,000.00 บริษัท เอ็มดีวัน โฟร ยู จํากัด            1,500,000.00 ราคาที่เหมาะสม สพด.100/2562 (001) 24 พ.ค.62

141 จางทําตรายางแบบหมึกในตัว จํานวน 7 อัน 2,775.00 2,775.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส อิมพริ้นท 2,775.00 ราน เอส อิมพริ้นท 2,775.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1198/62 27 พ.ค. 62

142 จัดซื้ออุปกรณเครื่องวัดความดันโลหิต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสสเมดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,000.00 บริษัท บอสสเมดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1206/62 27 พ.ค. 62
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แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ/จาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก  ราคาที่ตกลง โดยสรุป หรือขอตกลงซื้อ/จาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

143 จัดซื้อวสัดุประเภทผาและเครื่องแตงกาย สําหรับการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร 

จํานวน 20 รายการ

221,258.00 221,258.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยรุงเรืองการแพทย จํากัด 221,258.00 บริษัท ไชยรุงเรืองการแพทย จํากัด 221,258.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1207/62 27 พ.ค. 62

144 จัดซื้อเครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา 90,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด 49,000.00         บริษัท เมดิทอป จํากัด 49,000.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1235/62 27 พ.ค. 62

145 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 38,589.10         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 38,589.10               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1237/62 27 พ.ค. 62

146 จัดซื้อวสัดุทางการแพทย 27,927.00               27,927.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 27,927.00         บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 27,927.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1238/62 27 พ.ค. 62

147 จัดซื้อวสัดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ 17,900.00               17,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 7,279.53           บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 7,279.53                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1240/62 27 พ.ค. 62

148 จัดซื้อสาย Peddle cable ที่ใชสําหรับเครื่องดมยา 13,000.00               13,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวช่ันส จํากัด 13,000.00         บริษัท อิโนเวชั่นส จํากัด 13,000.00               ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1241/62 27 พ.ค. 62

149 จัดซื้อวสัดุสํานักงาน Miniscreen 6,000.00                6,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไทโย จํากัด 5,876.44           บริษัท ไทยไทโย จํากัด 5,876.44                ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1243/62 27 พ.ค. 62

150 จางที่ปรึกษาบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 500,000.00             498,000.00            เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รวมชาง 498,000.00       หางหุนสวนจํากัด รวมชาง 498,000.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1244/62 27 พ.ค. 62

151 จัดซื้อฝาครอบ Flowmeter 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสสเมดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,000.00 บริษัท บอสสเมดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1247/62 27 พ.ค. 62

152 จัดซื้อหมึกพิมพ จํานวน 5 รายการ 92,876.00 92,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซรี็อกช (ประเทศไทย) จํากัด 92,876.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกช (ประเทศไทย) จํากัด 92,876.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1248/62 27 พ.ค. 62

153 จัดจางทําปายภายในคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 23,700.00 23,637.37 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทีเอชเวอรคก้ิงพอยท 23,637.37 หางหุนสวนจํากัด ทีเอชเวอรคก้ิงพอยท 23,637.37 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1249/62 27 พ.ค. 62

154 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย 164,000.00 164,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเคลียร ซิสเต็ม จํากัด 164,000.00 บริษัท นิวเคลียร ซิสเต็ม จํากัด 164,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1258/62 27 พ.ค. 62

155 จัดซื้อชุดเครื่องมือสําหรับผาตัด Craniotomy Set 475,000.00 475,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จํากัด 475,000.00 บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จํากัด 475,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1259/62 27 พ.ค. 62

156 จัดซื้อครุภัณฑการแพทย จํานวน 4 รายการ 51,700.00 51,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จํากัด 51,700.00 บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จํากัด 51,700.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1147/62 27 พ.ค. 62

157 จัดซื้อของที่ระลึก จํานวน 9 รายการ 47,970.00 47,970.00 เฉพาะเจาะจง โครงการ ดร.นํ้าจิต 47,970.00 โครงการ ดร.นํ้าจิต 47,970.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1173/62 27 พ.ค. 62

158 จางซอมแซมและบํารุงรักษาสิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ 19,021.39 19,021.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี-ไลน บิวดิ้ง กรุป จํากัด 19,021.39 บริษัท จี-ไลน บิวดิ้ง กรุป จํากัด 19,021.39 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1174/62 27 พ.ค. 62

159 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 2 รายการ 10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 10,058.00 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 10,058.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1210/62 27 พ.ค. 62

160 จัดซื้อเสื้อกาวนเจาหนาที่ Technician จํานวน จํานวน 6 รายการ 499,075.00 499,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร นาว จํากัด 499,075.00 บริษัท เพาเวอร นาว จํากัด 499,075.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1211/62 27 พ.ค. 62

161 จัดซื้ออะไหล Resistance Thermometer เครื่องน่ึง 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด 36,000.00 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด 36,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1212/62 27 พ.ค. 62

162 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย 8,474.40 8,474.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 8,474.40 บริษัท สิทธพิรแอสโซซิเอส จํากัด 8,474.40 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1214/62 27 พ.ค. 62

163 จางตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า 10,111.50 10,111.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรเทค เทสติ้ง เซอรวสิเซส (ประเทศไทย) 10,111.50 บริษัท อินเตอรเทค เทสติ้ง เซอรวสิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 10,111.50 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1095/62 27 พ.ค.62

164 จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตรและการแพทย 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด 128,400.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด 128,400.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1215/62 27 พ.ค. 62

165 จัดซื้อปตตาเลี่ยน 10,415.00 10,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต จํากัด 10,415.00 บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต จํากัด 10,415.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0155/62  27 พ.ค. 62

166 จัดซื้อเวชภัณฑการแพทย จํานวน 1 รายการ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท อิควปิเมนท เซ็นเตอร จํากัด 9,600.00 บริษัท เบสท อิควปิเมนท เซ็นเตอร จํากัด 9,600.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0156/62  27 พ.ค. 62

167 จัดซื้อเวชภัณฑ จํานวน 2 รายการ 25,555.00 25,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท อิควปิเมนท เซ็นเตอร จํากัด 25,555.00 บริษัท เบสท อิควปิเมนท เซ็นเตอร จํากัด 25,555.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0157/62  27 พ.ค. 62

168 จัดซื้อเวชภัณฑ จํานวน 2 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ด เอ็กช จํากัด 4,600.00 บริษัท เพ็ด เอ็กช จํากัด 4,600.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0158/62  27 พ.ค. 62

169 จัดซื้อเวชภัณฑ จํานวน 3 รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมุน เมดิคอล 30,000.00 หางหุนสวนจํากัด สุมน เมดิคอล 30,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0162/62  27 พ.ค. 62

170 จัดซื้อถุงขยะติดเชื้อ จํานวน 100 กลอง 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมุน เมดิคอล 6,500.00 หางหุนสวนจํากัด สุมน เมดิคอล 6,500.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0163/62  27 พ.ค. 62

171 จัดซื้อยา จํานวน 4 รายการ 43,900.00 43,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ออสปตัล โปรดักส จํากัด (มหาชน) 43,900.00 บริษัท เยเนอรัล ออสปตัล โปรดักส จํากัด (มหาชน) 43,900.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0165/62  27 พ.ค. 62

172 จัดซื้อปลอกคอกันเลีย จํานวน 13 รายการ 51,419.06 51,419.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 51,419.06 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 51,419.06 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0166/62  27 พ.ค. 62

173 จัดซื้อยา (DIAZEPAM) จํานวน 5 กลอง 3,595.20 3,595.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 3,595.20 บริษัท สยามฟารมาซตูิคอล จํากัด 3,595.20 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0168/62  27 พ.ค. 62

174 จัดซื้อยา จํานวน 2 รายการ 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จํากัด 11,250.00 บริษัท เพ็ทเวลิด เซ็นเตอร จํากัด 11,250.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0169/62  27 พ.ค. 62

175 จางเหมาบริการเดินสายไฟปมนํ้า 19,211.85 19,211.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพีซ ีสตาร เอ็นเตอรไพรส จํากัด 19,211.85 บริษัท เอพีซี สตาร เอ็นเตอรไพรส จํากัด 19,211.85 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0170/62  27 พ.ค. 62

176 จัดซื้อเครื่องฉายแสงทางทันตกรรม จํานวน 1 เครื่อง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เซี่ยงไฮทันตภัณฑ 12,000.00 หางหุนสวนจํากัด เซี่ยงไฮทันตภัณฑ 12,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0172/62  27 พ.ค. 62

177 จัดซื้อเครื่องควบคุมการใหสารละลายทางกระบอกฉีด Syring pump 52,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด 48,000.00 บริษัท เมดิทอป จํากัด 48,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1229/62  27 พ.ค. 62

178 จัดซื้อยา จํานวน 4 รายการ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 97,200.00 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 97,200.00 ราคาที่เหมาะสม อซ304-0161/62  27 พ.ค. 62

179 จางทําปายสติกเกอรรถพยาบาลฉุกเฉิน 4,900.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ต ชายน แอดเวอไทซิ่ง จํากัด 4,815.00 บริษัท แพลนเน็ต ชายน แอดเวอไทซิ่ง จํากัด 4,815.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1252/62 29 พ.ค. 62
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แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ/จาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา ลงวันที่

ที่ (บาท)  (บาท) ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก  ราคาที่ตกลง โดยสรุป หรือขอตกลงซื้อ/จาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

180 จัดจางทําปายคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ฯ 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง อีทีซี ไอเดีย กรุป 180,000.00       อีทีซ ีไอเดีย กรุป 180,000.00             ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1257/62 29 พ.ค.62

181 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 95,000.00 87,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 87,098.00 บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 87,098.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1162/62 29 พ.ค. 62

182 จางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต จํานวน 1 คัน 52,080.11 52,080.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด 52,080.11 บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด 52,080.11 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1264/62 29 พ.ค.62

183 จางทําปายแสดงการหนีไฟ จํานวน 2 ชุด 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เคมีคอล จํากัด 6,848.00 บริษัท นิปปอน เคมีคอล จํากัด 6,848.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1265/62 29 พ.ค.62

184 จัดซื้อกลองบรรจุสรอยสังวาล และกลองคฑา จํานวน 4 กลอง 160,000.00 144,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 144,800.00 บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 144,800.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1266/62 29 พ.ค.62

185 จัดจางทําปายภายในสํานักประธานราชวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร ชั้น 2 อาคาร 2

กสท. จํานวน 2 รายการ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง อีทีซี ไอเดีย กรุป 29,639.00 อีทีซ ีไอเดีย กรุป 29,639.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1267/62 29 พ.ค.62

186 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร จํากัด 4,280.00 บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร จํากัด 4,280.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1179/62 29 พ.ค. 62

187 จางเหมาดําเนินการถายภาพน่ิงและวดิีโอ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรินทร เพชรไทย 97,500.00 น.ส.สุรินทร เพชรไทย 97,500.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1302/62 29 พ.ค. 62

188 จัดซื้อกระเปายาสามัญประจําบาน 401,250.00 401,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบ็ทเทอร กูดส จํากัด 401,250.00 บริษัท เบ็ทเทอร กูดส จํากัด 401,250.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1316/62 29 พ.ค. 62

189 จัดซื้อวสัดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 69,871.00 69,871.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรวชิญ พริ้นติ้ง 69,871.00 หางหุนสวนจํากัด สรวชิญ พริ้นติ้ง 69,871.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1153/62 30 พ.ค. 62

190 จัดซื้อถานไฟฉาย จํานวน 2 รายการ 22,689.00 22,689.00 เฉพาะเจาะจง แกรนด โอ เอ ซัพพลาย 22,689.00 แกรนด โอ เอ ซัพพลาย 22,689.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1208/62 30 พ.ค. 62

191 จัดซื้อหมึกพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 50 กลอง 285,000.00 285,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอเรีย อิงค จํากัด 285,000.00 บริษัท แอเรีย อิงค จํากัด 285,000.00 ราคาที่เหมาะสม อซ.04-1209/62 30 พ.ค. 62

192 จางเหมาปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบปมนํ้าประปาพรอมอุปกรณ 1,400,000.00 1,414,112.00 e-bidding บริษัท แมคทริค จํากัด (มหาชน) 1,225,000.00     บริษัท แมคทริค จํากัด (มหาชน) 1,225,000.00           ราคาที่เหมาะสม สพด.118/2562 (001) 31 พ.ค. 62

41,584,335.96          40,632,241.42

รวมวงเงินที่จัดซื้อ/จาง (งบประมาณ) 41,584,335.96

รวมวงเงินที่ตกลงซื้อ/จาง 40,632,241.42

ประหยัดงบประมาณ 952,094.54
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