
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ ลงวันท่ี

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

1 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี จ านวน 8 รายการ              491,845.00             491,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน(ประเทศไทย) จ ากัด 322,240.00 บริษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน(ประเทศไทย) จ ากัด 322,240.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-1667/62 14 ส.ค. 62

2 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 198,000.00 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 198,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-1678/62 14 ส.ค. 62

3 จ้างซ่อมแซมร้ัวรอบอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์              499,048.00             499,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิชยา จ ากัด 498,459.50 บริษัท นิชยา จ ากัด 498,459.50 ราคาเหมาะสม อซ.04-1756/62 14 ส.ค. 62

4 จัดซ้ือยา Apoquel จ านวน 3 รายการ 15,570.00 15,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 15,570.00 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 15,570.00 ราคาเหมาะสม อซ304-0273/62 14 ส.ค. 62

5 จัดเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตครบวงจรบริการระหว่างประเทศ 642,000.00 642,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 642,000.00 บริษัท  ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 642,000.00 ราคาเหมาะสม อซ304-0280/62 15 ส.ค. 62

6 จัดซ้ือสารเภสัชรังสีเพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัยละรักษาผู้ป่วยงานบริการตรวจและรักษาทาง

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

1,250,027.50 1,250,027.50 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 1,250,027.50 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 1,250,027.50 ราคาเหมาะสม อซ.04-1677/62 16 ส.ค. 62

7 จัดซ้ือเคร่ืองมือกล้องส่องหลอดไตชนิดพับได้            2,000,000.00          1,700,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 1,700,000.00 บริษัท  โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 1,700,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.206/2562(001) 21 ส.ค. 62

8 จัดซ้ือเคร่ืองมือกล้องส่องกระเพราะปัสสาวะชนิดพับงอได้            2,000,000.00 1,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 1,900,000.00 บริษัท  โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 1,900,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.207/2562(001) 21 ส.ค. 62

9 จัดซ้ือออกซิเจน (O-18 enriched normalized water ส าหรับการผลิต F-18)            2,213,295.00          2,213,295.00 e-bidding บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 1,850,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 1,850,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.208/2562(001) 21 ส.ค. 62

10 จัดซ้ือเคร่ืองป่ันล้างเม็ดเลือดและน ากลับมาให้ผู้ป่วยในขณะท าการผ่าตัด 1,800,000.00 1,800,000.00 e-bidding บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 1,700,000.00 บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 1,700,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.209/2562(001) 21 ส.ค. 62

11 จัดจ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 3,000,000.00 2,714,138.33 e-bidding บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากัด 2,454,555.56 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากัด 2,454,555.56 ราคาเหมาะสม สพด.180/2562 (001) 22 ส.ค. 62

12 จัดซ้ือเคร่ืองตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา              800,000.00             800,000.00 e-bidding บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 780,000.00 บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 780,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.197/2562(001) 22 ส.ค. 62

13 จัดซ้ือ เคร่ืองวัดปริมาณรังสี Dose  Calibrator จ านวน 1 ชุด 771,000.00 771,000.00 e-bidding บริษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน(ประเทศไทย) จ ากัด 730,000.00 บริษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน(ประเทศไทย) จ ากัด 730,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.198/2562(001) 22 ส.ค. 62

14 จัดเช่าถังแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 256,800.00 256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 51,360.00 บริษัท  ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 51,360.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-1715/62 23 ส.ค. 62

15 จัดจ้างติดต้ังระบบท่อน้ าท้ิงเคร่ืองปรับอากาศ 4A,5A,6A อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา

จุฬาภรณ์

500,000.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท าเนียบ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 465,450.00 บริษัท ท าเนียบ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 465,450.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-1751/62 23 ส.ค. 62

16 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมคนขับ จ านวน 1 รายการ 225,000.00 225,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 225,000.00 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 225,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-1763/62 23 ส.ค. 62

17 จ้างด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์และระดมทุนสนับสนุน ศูนย์พักพิงสุนัข

จรจัด จ านวน 1 งาน

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดซน พลัส จ ากัด 300,000.00 บริษัท คิดซน พลัส จ ากัด 300,000.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-1786/62 23 ส.ค. 62

18 จัดซ้ือเซ็นเซอร์ ส าหรับก๊อกอัตโนมัติ จ านวน 5 ชุด 8,078.50 8,078.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จ ากัด 8,078.50 บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จ ากัด 8,078.50 ราคาเหมาะสม อซ.04-1816/62 23 ส.ค. 62

19 จัดจ้างซ่อมโซฟาในห้องผู้ป่วย จ านวน 5 ตัว 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เคทีพี ดีไซน์ 22,470.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เคทีพี ดีไซน์ 22,470.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-1849/62 23 ส.ค. 62

20 จัดจ้างท าป้ายภายใน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง อีทีซี ไอเดีย กรุ๊ป 4,280.00 อีทีซี ไอเดีย กรุ๊ป 4,280.00 ราคาเหมาะสม อซ.04-1894/62 23 ส.ค. 62

21 จัดซ้ือระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการเรียนรู้และการวิจัยข้อมูลแบบครบวงจร 30,009,600.00 30,127,000.00 e-bidding บริษัท แอดวานซ์ โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ากัด 29,900,000.00 บริษัท แอดวานซ์ โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ากัด 29,900,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.182/2562 (001) 26 ส.ค. 62

22 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงก่อสร้างห้องผ่าตัด ช้ัน 6 งวดท่ี 2 1,225,000.00          2,800,000.00 คัดเลือก บริษัท ไฮจินิค โซลูช่ัน จ ากัด 115,000.00 บริษัท ไฮจินิค โซลูช่ัน จ ากัด 115,000.00 ราคาเหมาะสม สพด.192/2562 (001) 29 ส.ค. 62

48,232,014.00           45,132,491.06

รวมวงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (งบประมาณ) 48,232,014.00

รวมวงเงินท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง 45,132,491.06

ประหยัดงบประมาณ 3,099,522.94

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก
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