
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือ Cover Glass 

24*50  mm. 
จ านวน 1 รายการ

       61,525.00         61,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โอเชี่ยมเมด  จ ากัด                   

เสนอราคา 61,525.00 บาท

บริษทั  โอเชี่ยมเมด  จ ากัด                  

 ตกลงราคา 61,525.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 049/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

2 ซ้ือ Mouse anti 
Human NapsinA 
จ านวน 1 รายการ

       42,479.00         42,479.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จ ากัด    
 เสนอราคา 42,479.00 บาท

บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จ ากัด    
 ตกลงราคา 42,479.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 050/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

3 ซ้ือ CASSETT E-CL

 25/Box      
จ านวน 1 รายการ

       14,124.00         14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                    

เสนอราคา 14,124.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                    

ตกลงราคา 14,124.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 052/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

4 ซ้ือ ROCHE 
CARDIAC           
จ านวน 3 รายการ

         5,992.00          5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช จ ากัด                   
เสนอราคา 5,992.00 บาท

บริษทั  ดีเคเอสเอช จ ากัด                   
ตกลงราคา 5,992.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 053/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

5 ซ้ือ NEW LEAF 

Transfer           
จ านวน 1 รายการ

         1,920.00          1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด       

เสนอราคา 1,920.00 บาท

บริษทั แล็บมาเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด      

 ตกลงราคา 1,920.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 054/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

6 ซ้ือ G018 UTM 3 

ML +  1 
Nasopharygeal  
จ านวน 2 รายการ

         6,300.00          6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซี เมคิด จ ากัด                       

เสนอราคา 6,300.00 บาท

บริษทั  ซี เมคิด จ ากัด                       

ตกลงราคา 6,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 055/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

7 ซ้ือ CERYOSPEED
 NITROGEN      
จ านวน 2 รายการ

         3,980.40          3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ลินเด้ จ ากัด                          
เสนอราคา 3,980.40 บาท

บริษทั  ลินเด้ จ ากัด                          
ตกลงราคา 3,980.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 056/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

8 ซ้ือ HCG 
Pregnancy  Rapid
 จ านวน 1 รายการ

         4,815.00          4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์เอ็กซ์  จ ากัด                    
เสนอราคา 4,815.00 บาท

บริษทั  อาร์เอ็กซ์  จ ากัด                    
ตกลงราคา 4,815.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 057/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

9 ซ้ือ MERCK Wright
 Stain Solution 
2.5 L                 

จ านวน 1 รายการ

       30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด       
เสนอราคา 30,000.00 บาท

บริษทั แล็บมาเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด      
 ตกลงราคา 30,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 058/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10 ซ้ือ CASSETTE 

E-CL 25/BOX 
จ านวน 1 รายการ

         7,062.00          7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                    

เสนอราคา 7,062.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                    

ตกลงราคา 7,062.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 059/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

11 กรวยรับส่ิงส่งตรวจ 
 จ านวน 1 รายการ

       34,800.00         34,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคโมไซเอนซ์ จ ากัด                   
เสนอราคา 34,800.00 บาท

บริษทั เคโมไซเอนซ์ จ ากัด                   
ตกลงราคา 34,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 060/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

12 ซ้ือ XYLENE,AR 4L

จ านวน 2 รายการ
       42,372.00         42,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อีออส ไซเอนทฟิคิ จ ากัด             

เสนอราคา 42,372.00 บาท

บริษทั อีออส ไซเอนทฟิคิ จ ากัด             

ตกลงราคา 42,372.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 061/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

13 ซ้ือ Filer,assy     
จ านวน 1 รายการ

       17,869.00         17,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ จ ากัด                 
เสนอราคา 17,869.00 บาท

บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ จ ากัด                 
ตกลงราคา 17,869.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 062/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

14 ซ้ือ Virkon 5 g    
จ านวน 1 รายการ

       25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
 เสนอราคา 25,000.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
 ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 223/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

15 ซ้ือ Q-BAC 4 

LIQUID        
จ านวน 3 รายการ

       72,000.00         72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                  

เสนอราคา 72,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                  

ตกลงราคา 72,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 224/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

16 ซ้ือ อุปกรณ์ช่วยใน

การบริหารปอด 

จ านวน 1 รายการ

       28,200.00         28,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด                
เสนอราคา 28,200.00 บาท

บริษทั  ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด               
 ตกลงราคา 28,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 225/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

17 ซ้ือ 1534-1 
TRANSPORE      
จ านวน 2 รายการ

       86,573.70         86,573.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนติก้า จ ากัด                        
เสนอราคา 86,573.70 บาท

บริษทั เดนติก้า จ ากัด                        
ตกลงราคา 86,573.70 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 226/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

18 1081 STERIDRAPE
  TUR/URO        
 จ านวน 1 รายการ

       99,510.00         99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                     
เสนอราคา 99,510.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                     
ตกลงราคา 99,510.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 227/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

19 ซ้ือ หน้ากาก N95 

ปอ้งกันโรคละฝุ่น
ละออง  PM 2.5

       60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อเกียรติ ซัพพลาย จ ากัด            

 เสนอราคา 60,000.00 บาท

บริษทั ก่อเกียรติ ซัพพลาย จ ากัด            

 ตกลงราคา 60,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 228/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

20 ซ้ือ เข็มฉีดยา        
เบอร์ 18*11/2    
จ านวน 1 รายการ

       32,750.00         32,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พซีีเอส อินเตอร์เทรด จ ากัด          
เสนอราคา 32,750.00 บาท

บริษทั พซีีเอส อินเตอร์เทรด จ ากัด         
 ตกลงราคา 32,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 233/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

21 ซ้ือ Steam Test 

Pack PCD 1 hrs.  
จ านวน 1 รายการ

       96,000.00         96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจีนี จ ากัด                       
เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั เทอราจีนี จ ากัด                       
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 234/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

22 ซ้ือ กระดาษห่อ

เคร่ืองมือแพทย ์    
50*50             

จ านวน 5 รายการ

       78,600.00         78,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด  
เสนอราคา 78,600.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด    
ตกลงราคา 78,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 235/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

27 ซ้ือ SURGISTAIN 

4LT/Gallon        
จ านวน 4 รายการ

       91,378.00         91,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด              

เสนอราคา 91,378.00 บาท

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด             

 ตกลงราคา 91,378.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 240/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

28 ซ้ือ POSEQUAT 
PAD                
จ านวน 1 รายการ

       60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                  
เสนอราคา 760000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                  
ตกลงราคา 760000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 241/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

29 ซ้ือ หวัต่อพน่จมูก  

จ านวน 1 รายการ

         2,200.00          2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    

เสนอราคา 2,200.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    

ตกลงราคา 2,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 242/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

30 ซ้ือ Rossmax -

Professional  
จ านวน 1 รายการ

       10,700.00         10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                      
เสนอราคา 10,700.00 บาท

บริษทั เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                     
 ตกลงราคา 10,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 243/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

31 ซ้ือ Baska 

Mask-Supraglottc 
จ านวน 5 รายการ

         5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนเบลิเมดิซีน จ ากัด                   

เสนอราคา 5,400.00 บาท

บริษทั โนเบลิเมดิซีน จ ากัด                  

 ตกลงราคา 5,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 244/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

32 ซ้ือ Alcohol Swab

 Blister              
จ านวน 1 รายการ

       90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโคอลทอน จ ากัด                   

เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั ไบโคอลทอน จ ากัด                   

ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 245/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

33 ซ้ือ ชุดช่วยหายใจ
ชนิดมือบบีส าหรับ
ผู้ใหญ่                
จ านวน 2 รายการ

       34,000.00         34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด           
เสนอราคา 34,000.00 บาท

บริษทั พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด          
 ตกลงราคา 34,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 246/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

34 ซ้ือ K-Y GEL 
LUBRIFICANT   
จ านวน 1  รายการ

       64,475.00         64,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                     
เสนอราคา 64,475.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                     
ตกลงราคา 64,475.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 247/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

35 ซ้ือ DISSECT. 
SCISSORS       
จ านวน  6 รายการ

       98,600.00         98,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด  
  เสนอราคา 98,600.00 บาท

บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด  
  ตกลงราคา 98,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 248/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

36 ซ้ือ EXTRA-GEL   
จ านวน 3 รายการ

         3,360.00          3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ชูมิตร 1967 จ ากัด                  
เสนอราคา 3,360.00 บาท

บริษทั  ชูมิตร 1967 จ ากัด                  
ตกลงราคา 3,360.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 249/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

37 ซ้ือ Extension 

Luer Slip      
จ านวน 1 รายการ

       80,000.00         80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด                   

เสนอราคา 80,000.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด                  

 ตกลงราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 250/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

38 ซ้ือ ชุดคลุม
มาตรฐานทาง
การแพทย์         
จ านวน 1 รายการ

         8,827.50          8,827.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอสอินเตอร์ กรุ๊ป                   
เสนอราคา 8,827.50 บาท

ร้าน เอ็น เอสอินเตอร์ กรุ๊ป                  
 ตกลงราคา 8,827.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 251/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

39 ซ้ือ เจลล้างมือ 
ชนิดหวัปั๊ม      
จ านวน 1 รายการ

       26,400.00         26,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อเกียรติ ซัพลาย จ ากัด              
เสนอราคา 26,400.00 บาท

บริษทั ก่อเกียรติ ซัพลาย จ ากัด             
 ตกลงราคา 26,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 252/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

40 ซ้ือ Dispoadle 
Cytology      
จ านวน 1 รายการ

       42,300.00         42,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด      
 เสนอราคา 42,300.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด      
 ตกลงราคา 42,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 253/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

41 ซ้ือ1972 Alterna 

Longwear           
จ านวน 3  รายการ

       79,073.00         79,073.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ จ ากัด              
เสนอราคา 79,073.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ จ ากัด             
 ตกลงราคา 79,073.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 254/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

42 ซ้ือ Apuapak 

Sterile          
จ านวน 1 รายการ

       60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด                

เสนอราคา 60,000.00 บาท

บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด                

ตกลงราคา 60,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 255/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

43 ผ้าก๊อสพับ 3*3 ชั้น 

10 ชิ้น ปลอดเชื้อ 

จ านวน 4 รายการ

       97,400.00         97,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                        
เสนอราคา 97,400.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                        
ตกลงราคา 97,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 256/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

44 ซ้ือ ซองอบฆ่าเชื้อ 

250 มม *70 ม  
จ านวน 1 รายการ

       94,695.00         94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด       

 เสนอราคา 94,695.00 บาท

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด       

 ตกลงราคา 94,695.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 257/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

45 ซ้ือ POSE LUBRlC 

MlLK                   

 จ านวน 1 รายการ

       84,000.00         84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
เสนอราคา 84,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
ตกลงราคา 84,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 258/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

46 ซ้ือ DUODERM 

EXTRA THIN 4*4  

จ านวน 1 รายการ

       98,504.20         98,504.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด       

 เสนอราคา 98,504.20 บาท

บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด       

 ตกลงราคา 98,504.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 259/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

47 ซ้ือ NEW lMAGE 

WlTH          
จ านวน 5 รายการ

       98,500.00         98,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด              

เสนอราคา 98,500.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด             

 ตกลงราคา 98,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 260/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

48 ซ้ือ ACTIVE LIFE 
DRAIN               
จ านวน 1 รายการ

       82,411.40         82,411.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการโอสถ 1996 จ ากัด            
เสนอราคา 82,411.40 บาท

บริษทั สหการโอสถ 1996 จ ากัด            
ตกลงราคา 82,411.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 261/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

49 ซ้ือMEPlLEX 

BORDER 10*10 
จ านวน  1 รายการ

       46,224.00         46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      

 เสนอราคา 46,224.00 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      

 ตกลงราคา 46,224.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 262/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

50 C163B CHROMlC
 #163 MM         
 จ านวน 4 รายการ

       96,086.00         96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                     
เสนอราคา 96,086.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                     
ตกลงราคา 96,086.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 263/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

51 ซ้ือ SF6 Gas      
จ านวน 1 รายการ

     100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิว ไลฟเ์มด จ ากัด                     
เสนอราคา 100,000.00 บาท

บริษทั นิว ไลฟเ์มด จ ากัด                     
 ตกลงราคา 100,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 264/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

52 ซ้ือ TUBE  

CONNECT 1/4 x6 
จ านวน 1 รายการ

       99,000.00         99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เทคโนเมดิคัล จ ากัด                  

เสนอราคา 99,000.00 บาท

บริษทั  เทคโนเมดิคัล จ ากัด                 

 ตกลงราคา 99,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 265/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

53 ซ้ือ แอลกอฮอล์   
เจลล้างมือ      
จ านวน 1 รายการ

       48,150.00         48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  กรีนแฟมิล่ี จ ากัด                     
เสนอราคา 48,150.00 บาท

บริษทั  กรีนแฟมิล่ี จ ากัด                     
ตกลงราคา 48,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 271/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

54 ซ้ือแอลกอฮอล์95%

 18 ลิตร            
จ านวน 3 รายการ

       85,770.40         85,770.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                           

เสนอราคา 85,770.40 บาท

องค์การเภสัชกรรม                           

ตกลงราคา 85,770.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 272/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

55 ซ้ือ BALLOON 
CATHETERS   
จ านวน 5 รายการ

       98,000.00         98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซี โปรเฟสชั่นแนล ซัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา 98,000.00 บาท

บริษัท ดีซี โปรเฟสชั่นแนล ซัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด ตกลงราคา 98,000.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 273/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

56 ซ้ือ 100770859 

PCO15FX PARIEX 

จ านวน 3 รายการ

       87,740.00         87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                       

เสนอราคา 87,740.00 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                       

ตกลงราคา 87,740.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 274/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

57 ซ้ือ Haemocer 

Haemostatic 
จ านวน  1 รายการ

       50,000.00         50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอสปแิคร์ จ ากัด                      

เสนอราคา 50,000.00 บาท

บริษทั ฮอสปแิคร์ จ ากัด                      

ตกลงราคา 50,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 275/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

58 ซ้ือ Proxima  
Drain Beige    
จ านวน 3 รายการ

       96,621.00         96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                     
เสนอราคา 96,621.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                     
ตกลงราคา 96,621.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 276/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

59 ซ้ือ LP-001-00-06 

Surgical Skin 

Marker               

 จ านวน  1 รายการ

       16,000.00         16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด                

เสนอราคา 16,000.00 บาท

บริษทั เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด                

ตกลงราคา 16,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 277/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

60 ซ้ือ SURFLO 
CATHETER BC  
จ านวน 3 รายการ

       91,164.00         91,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด       
 เสนอราคา 91,164.00 บาท

บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด       
 ตกลงราคา 91,164.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 278/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

61 ซ้ือกล่องพลาสติก  
 มีล้อพร้อมฝา      
 จ านวน 1 รายการ

         1,960.00          1,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพร์ส์ จ ากัด            
เสนอราคา 1,960.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพร์ส์ จ ากัด           
 ตกลงราคา 1,960.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 020/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

62 ซ้ือ สต๊ิกเกอร์ไดเร็ก

เทอมอล             
จ านวน 1 รายการ

       96,000.00         96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ

พลาย จก. เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ

พลาย จก. ตกลงราคา 96,000.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 021/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

63 ซ้ือ กระดาษการ์ดสี 
เอ4 160  แกรม 
จ านวน 2 รายการ

         2,350.00          2,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพร์ส์ จ ากัด            
เสนอราคา 2,350.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพร์ส์ จ ากัด           
 ตกลงราคา 2,350.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 022/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

64 ซ้ือ HB_Sharp 

Disposable  
จ านวน 1 รายการ

       12,000.00         12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็ทส์ จ ากัด   

เสนอราคา 12,000.00 บาท

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็ทส์ จ ากัด  

 ตกลงราคา 12,000.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 036/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

65 รองเทา้บทูยางสีด า 
จ านวน 2 รายการ

         5,540.00          5,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 5,540.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
 ตกลงราคา 5,540.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 037/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

66 ซ้ือ กล่องใส่

กระดาษจัมโบโ้รล  
จ านวน 4 รายการ

       18,330.00         18,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     

เสนอราคา 18,330.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    

 ตกลงราคา 18,330.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 038/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

67 ซ้ือ ผ้าหม่ขนหนู สี

ขาว ขนาด 60*80 
จ านวน 1 รายการ

       97,500.00         97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากัด                   

เสนอราคา 97,500.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากัด                  

 ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 039/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

68 ถุงขยะด า 22*36 
จ านวน 2 รายการ

       92,500.00         92,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสพ ีกรุ๊ป                               
เสนอราคา 92,500.00 บาท

ร้าน เอสพ ีกรุ๊ป                               
ตกลงราคา 92,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 040/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

69 ซ้ือ ถุงมือหยิบ

อาหารแบบใส    
จ านวน  2 รายการ

         4,716.00          4,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าเภาทอง                                

เสนอราคา 4,716.00 บาท

ร้านส าเภาทอง                                

ตกลงราคา 4,716.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 041/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

70 CASSETTE E-CL  
จ านวน 1 รายการ

       14,124.00         14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช  จ ากัด                    
เสนอราคา 14,124.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช  จ ากัด                    
ตกลงราคา 14,124.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 042/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

71 ซ้ือ ซองพลาสติก มี

ซิป สีชา  7*10  
จ านวน 5 รายการ

       49,487.50         49,487.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด      

 เสนอราคา 49,487.50 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด      

 ตกลงราคา 49,487.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 043/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

72 ซ้ือ กระเบื้องปผูนัง 

จ านวน 2 รายการ

882.75 882.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด        

 เสนอราคา 882.75 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด        

 ตกลงราคา 882.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 030/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

73 ซ้ือ Sive Beds, 
Assy, 8L      
จ านวน 4 รายการ

       27,699.99         27,699.99 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                      
เสนอราคา 27,699.99 บาท

บริษทั เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                     
 ตกลงราคา 27,699.99 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 031/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

74 ซ้ือ SOLENOID 

VALVE          
จ านวน 2 รายการ

         6,955.00          6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.โอ.โซเซียล จ ากัด                 

เสนอราคา 6,955.00 บาท

บริษทั อาร์.โอ.โซเซียล จ ากัด                

 ตกลงราคา 6,955.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 032/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

75 GPS TRACKER 
T330G+           
จ านวน 2 รายการ

       13,910.00         13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยจีพเีอส แทรกเกอร์         คอร์
เปเรชั่น จ ากัด                            

เสนอราคา 13,910.00 บาท

บริษทั ไทยจีพเีอส แทรกเกอร์         คอร์
เปเรชั่น จ ากัด                            ตก

ลงราคา 13,910.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

76 BOYA BY MM1 

Camera             
จ านวน 1 รายการ

         1,498.00          1,498.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์อีเล็คทรอนิค    

เสนอราคา 1,498.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์อีเล็คทรอนิค    

ตกลงราคา 1,498.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

77 ซ้ือ เคร่ืองกรองน้ า

แตนเลส 3 ทอ่ 
จ านวน 1 รายการ

         6,901.50          6,901.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                  

เสนอราคา 6,901.50 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                  

ตกลงราคา 6,901.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 033/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

78 ซ้ือ ชุดเคร่ืองมือ
ส่องหลอดลม  
จ านวน 1 รายการ

       25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีพร้อม เมดดิคอล                        
เสนอราคา 25,000.00 บาท

ร้านดีพร้อม เมดดิคอล                        
ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 033-1/2563 ลงวันที่ 6 ก.พ.63

79 ซ้ือ ตู้ล็อคเกอร์ 1 

ประตู                
จ านวน 1 รายการ

         9,200.00          9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

 เสนอราคา 9,200.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

 ตกลงราคา 9,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 034/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

80 I-log Humidity    
จ านวน 1 รายการ

       26,750.00         26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                      
เสนอราคา 26,750.00 บาท

บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                      
ตกลงราคา 26,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 035/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

81 ซ้ือเคร่ืองนับธนบตัร
 แสดงมูลค่า  
จ านวน 2 รายการ

       99,510.00         99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น พอส จ ากัด                   
เสนอราคา 99,510.00 บาท

บริษทั โมเดิร์น พอส จ ากัด                  
 ตกลงราคา 99,510.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 036/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

82 ซ้ือ Sennheiser 

AVX-ME2    
จ านวน 1 รายการ

       22,470.00         22,470.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์อีเล็คทรอนิค    

เสนอราคา 22,470.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์อีเล็คทรอนิค    

ตกลงราคา 22,470.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 037/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

83 ซ้ือ ผ้าเส้ือผ้าเหล็ก
บานเล่ือนทบึ 
จ านวน 1 รายการ

       40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   
 เสนอราคา 40,000.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   
 ตกลงราคา 40,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 038/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

84 ซ้ือ เคร่ืองล าโพง

ช่วยสอน      
จ านวน 1 รายการ

         7,094.00          7,094.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมชัยการไฟฟา้ จ ากัด                

เสนอราคา 7,094.00 บาท

บริษทั สมชัยการไฟฟา้ จ ากัด                

ตกลงราคา 7,094.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 039/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ.63

85 ซ้ือเตียงเคล่ือนย้าย 
ผู้ปว่ย              
จ านวน 1  รายการ

       65,000.00         65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                       
เสนอราคา 65,000.00 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                       
ตกลงราคา 65,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 040/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

86 จ้างเหมาร้ือโถ
ปสัสาวะชาย ชั้น 1 
อาคาร์วิเคราะหฯ์ 
จ านวน 1 รายการ

         5,136.00          5,136.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                  
เสนอราคา 5,136.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                  
ตกลงราคา 5,136.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 019/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)
                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

87 จ้างท าตรายาง    

จ านวน 26 รายการ
         2,990.00          2,990.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                

เสนอราคา 2,990.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น               

 ตกลงราคา 2,990.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

88 จ้างท าตรายาง    
จ านวน 6 รายการ

         6,380.00          6,380.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                
เสนอราคา 6,380.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น               
 ตกลงราคา 6,380.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

89 จ้างซ่อมรถบสั
ส าหรับตรวจมะเร็ง
เต้านม รถ.29     

จ านวน 2 รายการ

       16,585.00         16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานาน่า ทรัค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
เสนอราคา 16,585.00 บาท

บริษัท บานาน่า ทรัค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
ตกลงราคา 16,585.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 044/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

90 จ้างซ่อมเคร่ือง ปรับ

อากาศ           

จ านวน 14 รายการ

       95,400.00         95,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ช.รุ่งเรืองกิจ จ ากัด                     
เสนอราคา 95,400.00 บาท

บริษทั ช.รุ่งเรืองกิจ จ ากัด                    
 ตกลงราคา 95,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 045/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

91 จ้างซ่อมเคร่ือง ปรับ

อากาศ           

จ านวน 15 รายการ

       99,800.00         99,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด เสนอราคา 99,800.00 บาท

 บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด ตกลงราคา 99,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 046/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

92 จ้างซ่อมเคร่ือง       

ล้างจาน                

 จ านวน 3 รายการ

         3,810.27          3,810.27 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากัด            

เสนอราคา 3,810.27 บาท

บริษทั พรีพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากัด           

 ตกลงราคา 3,810.27 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 047/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

93 จ้างซ่อมเคร่ือง    

ล้างมือแพทย์

อัตโนมัติและเคร่ือง

ก าเนิดไอน้ า           

  ร 304-1/ATC.31

 /ATC26 /ATC28 
จ านวน 9 รายการ

       13,964.98         13,964.98 เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 1994 จ ากัด       
เสนอราคา 13,964.98 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 1994 จ ากัด      
 ตกลงราคา 13,964.98 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 048/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

94 จ้างซ่อมเบาะเก้าอี้
จ านวน 1 รายการ

       25,145.00         25,145.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสมียนเบาะยนต์                           
 เสนอราคา 25,145.00 บาท

ร้านเสมียนเบาะยนต์                           
 ตกลงราคา 25,145.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 049/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

95 ซ่อมเคร่ืองละลาย 
พลาสม่า ว.51     
จ านวน 1 รายการ

       15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีมาร์ค จ ากัด                         
เสนอราคา 15,000.00 บาท

บริษทั ดีมาร์ค จ ากัด                         
ตกลงราคา 15,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 050/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

96 จ้างซ่อมเคร่ืองปั่น

ตกตะกอน ป.73  
จ านวน 1 รายการ

         3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีนิธ ซายน์ จ ากัด                   

เสนอราคา 3,600.00 บาท

บริษทั ซีนิธ ซายน์ จ ากัด                   

ตกลงราคา 3,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 051/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

97 จ้างซ่อมเคร่ือง 
ปรับอากาศ      
จ านวน 2 รายการ

       30,600.00         30,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด เสนอราคา 30,600.00 บาท

 บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด ตกลงราคา 30,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 052/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ.63

98 จ้างซ่อมเคร่ือง 

ปรับอากาศ     
จ านวน 13 รายการ

       98,450.00         98,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ช รุ่งเจริญกิจ จ ากัด                   

เสนอราคา 98,450.00 บาท

บริษทั ช รุ่งเจริญกิจ จ ากัด                   

ตกลงราคา 98,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 053/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ.63

99 จ้างซ่อมตู้เย็น ตย.
406-ตย.316  
จ านวน 8 รายการ

         8,720.50          8,720.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                      
เสนอราคา 8,720.50 บาท

บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                      
ตกลงราคา 8,720.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 054/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

100 ซ่อมประตูอัตโนมัติ

ระหว่างทางเชื่อม 
B10-B10/1     
จ านวน 1 รายการ

       13,375.00         13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั น าชัยมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด                

เสนอราคา 13,375.00 บาท

บริษทั น าชัยมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด               

 ตกลงราคา 13,375.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 055/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

101 จ้างซ่อมกล้อง

จุลทรรศน์ จท.139 

จ านวน  1 รายการ

         4,280.00          4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเปซเมด  จ ากัด                      

เสนอราคา 4,280.00 บาท

บริษทั สเปซเมด  จ ากัด                      

ตกลงราคา 4,280.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 056/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

102 จ้างซ่อมกล้อง

จุลทรรศน์  จท.155 

จ านวน  1 รายการ

       29,960.00         29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชั่นแนค จ ากัด  
 เสนอราคา 29,960.00 บาท

บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชั่นแนค จ ากัด  
 ตกลงราคา 29,960.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 057/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

103 ซ้ือ ชุดแบตเตอร่ี

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 
 จ านวน 1 รายการ

       30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มซี ไบโอเทค็ จ ากัด               

เสนอราคา 30,000.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มซี ไบโอเทค็ จ ากัด              

 ตกลงราคา 30,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 035/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

104 ซ้ือ น้ าผลไม้         
ขนาด 200        
จ านวน 1 รายการ

       55,200.00         55,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
เสนอราคา 55,200.00 บาท

บริษทั  ดีดี โปรเซส จ ากัด                   
 ตกลงราคา 55,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 036/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

105 ซ้ือ Battery 3 V 
Replacement     
จ านวน  1 รายการ

           856.00             856.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เซสท์-เมด จ ากัด                     
เสนอราคา 856.00 บาท

บริษทั  เซสท์-เมด จ ากัด                     
ตกลงราคา 856.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 037/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.63

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

106 ซ้ือ Battery for 

Terumo TE-331 
จ านวน 1 รายการ

       11,556.00         11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด       

 เสนอราคา 11,556.00 บาท

บริษทั เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด       

 ตกลงราคา 11,556.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 038/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

107 แก๊สหงุต้ม ปตท. 
ขนาด 48 กก. 

จ านวน 1 รายการ

       14,400.00         14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด             
 เสนอราคา 14,400.00 บาท

บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด             
 ตกลงราคา 14,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

108 ผลิตภณัฑ์ HSD     

จ านวน 1 รายการ

           800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิริสาครปโิตรเลียม จ ากัด            

 เสนอราคา 800 บาท

บริษทั ศิริสาครปโิตรเลียม จ ากัด            

 ตกลงราคา 800 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

109 ผลิตภณัฑ์ HSD    
จ านวน 1 รายการ

           800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิริสาครปโิตรเลียม จ ากัด            
 เสนอราคา 800 บาท

บริษทั ศิริสาครปโิตรเลียม จ ากัด            
 ตกลงราคา 800 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

110 ผลิตภณัฑ์ HSD     

จ านวน 1 รายการ

         1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    

ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
 เสนอราคา 1,000.00 บาท

สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ     

ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
 ตกลงราคา 1,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

111 ซ้ือ ผลิตภณัฑ์  

Gasohol 95,  
จ านวน 1 รายการ

           500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    

ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
 เสนอราคา 500.00 บาท

สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ   

ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
 ตกลงราคา 500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 013/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

112 ผลิตภณัฑ์ HSD    
จ านวน 1 รายการ

           700.00             700.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    
ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       

 เสนอราคา 700 บาท

สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    
ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       

 ตกลงราคา 700 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

113 ผลิตภณัฑ์ HSD     

จ านวน 1 รายการ

         1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    

ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
 เสนอราคา 1,000.00 บาท

สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    

ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
 ตกลงราคา 1,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 015/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

114 จะซ้ือจะขายน้ ายา
ตรวจสารเคมีใน
เลือดเพื่อใช้ในการ
ตรวจการท างาน

ของต่อมไทรอยด์ 
จ านวน 3 รายการ

     496,755.00       496,755.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดรัก เทสทต้ิ์ง            
เสนอราคา 496,755.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดรัก เทสทต้ิ์ง            
ตกลงราคา 496,755.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 106/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ.63

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

115 จะซ้ือจะขายน้ ายา

ตรวจหาเลือดใน
อุจจาระ            
จ านวน 7 รายการ

     3,060,956.00      3,060,956.00 e-bidding บริษทั เมด-วัน จ ากัด                         

เสนอราคา 3,060,956.00 บาท

บริษทั เมด-วัน จ ากัด                         

ตกลงราคา 3,060,956.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 107/2563 ลงวันที่ 11 ก.พ.63

116 จะซ้ือจะขายผงหมึก 

ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 

จ านวน 5 รายการ

6,936,000.00    6,936,000.00 e-bidding บริษทั ทอ็ปโพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด                              

เสนอราคา 6,936,000.00 บาท

บริษทั ทอ็ปโพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด                              

ตกลงราคา 6,936,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 108/2563 ลงวันที่ 11 ก.พ.63

117 ซ้ืออุปกรณ์เบาะรอง

นอนสูญญากาศ

ส าหรับยึดผู้ป่วยขณะ

ฉายรังสี ขนาด 

150x80 เซนติเมตร 

จ านวน 15 ชิ้น

     270,000.00       270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บซิ ไลน์ จ ากัด                        
เสนอราคา 270,000.00 บาท

บริษทั บซิ ไลน์ จ ากัด                        
ตกลงราคา 270,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 109/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

118 จ้างซ่อมเปล่ียน

อุปกรณ์กล้องส่อง
ตรวจล าไส้ใหญ่ชนิด
วีดิทศัน์ 
(Colonoscope) 
รุ่น EC-590WL4 
หมายเลขเคร่ือง 

1C666D002 
หมายเลขครุภณัฑ์ 
ร.293-32/2

     300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โซล เมดิคอล จ ากัด                   

เสนอราคา 300,000.00 บาท

บริษทั โซล เมดิคอล จ ากัด                   

ตกลงราคา  300,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 110/2563 ลงวันที่ 17 ก.พ.63

119 ซ้ือโซฟาปรับเอน   
 จ านวน 10 ตัว

     170,000.00       170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม้นท ์จ ากัด          
 เสนอราคา 170,000.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม้นท ์จ ากัด          
 ตกลงราคา 170,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 111/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

120 จะซ้ือจะขาย

กระดาษเช็ดมือและ
 กระดาษจัมโบโ้รล  
 จ านวน 2 รายการ

     432,500.00       432,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วันฮัชช์ โปรเฟสชันนัล จ ากัด        

 เสนอราคา 432,500.00 บาท

บริษทั วันฮัชช์ โปรเฟสชันนัล จ ากัด        

 ตกลงราคา 432,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 112/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ.63

121 จ้างเหมาพัฒนาระบบ

 Back Office ของ

สถาบันมะเร็ง

แห่งชาติ               

จ านวน 1 งาน

   4,850,000.00    4,850,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซอฟต์แวร์ คอนสตรัคเตอร์ จ ากัด   
  เสนอราคา 4,850,000.00 บาท

บริษทั ซอฟต์แวร์ คอนสตรัคเตอร์ จ ากัด   
  ตกลงราคา 4,850,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 113/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

122 จ้างเหมาใช้บริการ 
Line bot (NCI 
Connect)

     144,000.00       144,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคคอมเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด        
 เสนอราคา 144,000.00 บาท

บริษทั เทคคอมเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด        
 ตกลงราคา 144,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 114/2563 ลงวันที่ 25 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.์.........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มีนาคม.......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

123 ซ้ือสารทบึรังสี ชนิด

 non-ionic 
contrast media 
ที่มีความเข้มข้นของ
ไอโอดีน 300 มิลิ
กรัม/มิลลิเมตร

     494,340.00       494,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ จ ากัด              

เสนอราคา 494,340.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ จ ากัด             

 ตกลงราคา 494,340.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 115/2563 ลงวันที่ 28 ก.พ.63

124 ซ้ือชุดเคร่ืองมือช่วย

 ถ่างแผลส าหรับ
การผ่าตัด           
จ านวน 6 รายการ

     437,630.00       437,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสตาเมเยอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด   

 เสนอราคา 437,630.00 บาท

บริษทั แอสตาเมเยอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด   

 ตกลงราคา 437,630.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 116/2563 ลงวันที่ 28 ก.พ.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รับรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                               รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา


