
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

1 ซ้ือ TQ A-HBAIC GEN.3 
COBAS C   จ านวน 1 รายการ

78,645.00       78,645.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดรัก เทสทต้ิ์ง จ ากัด                   
 เสนอราคา 78,645.00 บาท

บริษทั ดรัก เทสทต้ิ์ง จ ากัด                   
 ตกลงราคา 78,645.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 041/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

2 ซ้ือ 2910-20277 TSI AGAR  
 จ านวน 16  รายการ

90,200.00       90,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคคอลไดแอกโนสติคส์          
เสนอราคา 90,200.00 บาท

หจก. คลีนิคคอลไดแอกโนสติคส์            
 ตกลงราคา 90,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 042/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

3 ซ้ือ FSC22 Frozen Section  
  จ านวน 1  รายการ

12,840.00       12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ จ ากัด                  
 เสนอราคา 12,840.00 บาท

บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ จ ากัด                  
 ตกลงราคา 12,840.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 043/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

4 ซ้ือ Estrogen Receptor 
Clone 6F11                     

 จ านวน 1  รายการ

42,000.00       42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราททอร่ี  จ ากัด        
  เสนอราคา 42,000.00 บาท

บริษทั ไอเมด ลาบอราททอร่ี  จ ากัด        
  ตกลงราคา 42,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 044/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

5 ซ้ือ No.05547535 lsomount
 500 ml  จ านวน 1 รายการ

1,745.50        1,745.50        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                     
 เสนอราคา 1,745.50 บาท

บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                     
 ตกลงราคา 1,745.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 045/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

6 ซ้ือ เพลททดสอบความไวต่อ
เชื้อจุลชีพ  จ านวน 1 รายการ

95,000.00       95,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคคอลไดแอกโนสติคส์              
 เสนอราคา 95,000.00 บาท

หจก.คลีนิคคอลไดแอกโนสติคส์              
 ตกลงราคา 95,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 046/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

7 ซ้ือ RDX-RQ9130  Monthly 
  จ านวน 1 รายการ

38,520.00       38,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด                         
 เสนอราคา 38,520.00 บาท

บริษทั เมดิทอป จ ากัด                         
 ตกลงราคา 38,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 047/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

8 ซ้ือ TF1000RS FILTERTIP    
 จ านวน  1 รายการ

7,490.00        7,490.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท ์จ ากัด
    เสนอราคา 7,490.00 บาท

บริษทั พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท ์จ ากัด
    ตกลงราคา 7,490.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 048/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

9 ซ้ือตัวชี้วัดทางชีวภาพ 30 หลอด 
 จ านวน 1 รายการ

       94,588.00        94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด       
   เสนอราคา 94,588.00 บาท

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด       
   ตกลงราคา 94,588.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 178/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

10 ซ้ือ 46759 Alterna Convex  
  จ านวน 1 รายการ

       96,861.75        96,861.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์    จ ากัด           
  เสนอราคา 96,861.75 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์    จ ากัด           
  ตกลงราคา 96,861.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 179/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

11 ซ้ือ กระดาษ EKG 
MARQUTTE9402-024        

  จ านวน 2 รายการ

       61,000.00        61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด                   
  เสนอราคา 61,000.00 บาท

บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด                   
  ตกลงราคา 61,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 182/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

12 ซ้ือ MAS OXYGEN WITH 
BAG   จ านวน 2 รายการ

       22,000.00        22,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน ไอ.เค.เอส.เทรดด้ิง               
  เสนอราคา 22,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วน ไอ.เค.เอส.เทรดด้ิง               
  ตกลงราคา 22,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 183/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

13 ซ้ือ Masters Parkway soft 
125  cm.  จ านวน 1 รายการ

     100,000.00      100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด                  
 เสนอราคา 100,000.00 บาท

บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด                  
 ตกลงราคา 100,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 184/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

14 ซ้ือ General Purpose  Clipper

  จ านวน 1 รายการ
       90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด                   

  เสนอราคา 90,000.00 บาท
บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด                   
  ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 185/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

15 ซ้ือ อินดิเคเตอร์สทริป           
   จ านวน 1 รายการ

       96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด       
   เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด       
   ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 187/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

16 ซ้ือ GAMMEX LATEX 
SURGICAL  จ านวน 1 รายการ

       97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์    จ ากัด           
  เสนอราคา 97,500.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์    จ ากัด           
  ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 188/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

17 ซ้ือ ถุงส ารองออกซิเจนแบบ
ซิลิโคน ขนาดใหญ่ 2 ลิตร      
 จ านวน 7 รายการ

       92,000.00        92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
   เสนอราคา 92,000.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
   ตกลงราคา 92,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 189/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

18 ซ้ือ Syringe Feeding lrrigate
 50ml  5ml                     
จ านวน 5 รายการ

       92,500.00        92,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด          
   เสนอราคา 92,500.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด          
   ตกลงราคา 92,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 190/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

19 ซ้ือ น้ ายาล้าง Deconec        
   จ านวน 1 รายการ

       88,000.00        88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด       
  เสนอราคา 88,000.00 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด       
  ตกลงราคา 88,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 191/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

20 ซ้ือ WRAP  ผ้าหอ่เคร่ืองมือ
แพทย์ 18*18                    
จ านวน 1 รายการ

       98,440.00        98,440.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์     
   เสนอราคา 98,440.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์     
   ตกลงราคา 98,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 192/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.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 193/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 ซ้ือ ซองบรรจุเวชภณัฑ์ตัด
ส าเร็จชนาดเรียบ 6*14         
 จ านวน 3 รายการ

       89,350.00        89,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด      
   เสนอราคา 89,350.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด      
   ตกลงราคา 89,350.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 194/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

23 ซ้ือ VRL Hing-Tech            
   จ านวน 1 รายการ

       90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                   
 เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                   
 ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 195/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

24 ซ้ือ ผ้าซับช่องทอ้ง 18*18      
   จ านวน 1 รายการ

       90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                         
 เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                         
 ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 196/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

25 ซ้ือ TRACHEA MASK           

  จ านวน 8 รายการ

       44,850.00        44,850.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน กรีน เอ็ม ดี                       

 เสนอราคา 44,850.00 บาท

หา้งหุ้นส่วน กรีน เอ็ม ดี                       

 ตกลงราคา 44,850.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 197/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

26 ซ้ือ ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง       
ขนาด S  จ านวน 2 รายการ

       29,532.00        29,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รีโซลิค จ ากัด                           
 เสนอราคา 29,532.00 บาท

บริษทั รีโซลิค จ ากัด                           
 ตกลงราคา 29,532.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 198/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

27 ซ้ือ FiAPC probe 2200A,     
  dia 2.3 mm                   
 จ านวน  3 รายการ

       94,576.00        94,576.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิว ไลฟเ์มด จ ากัด                     
  เสนอราคา 94,576.00 บาท

บริษทั นิว ไลฟเ์มด จ ากัด                     
  ตกลงราคา 94,576.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 199/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

28 ซ้ือ NUTRI-BAG                 
จ านวน 2 รายการ

       84,750.00        84,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด                  
  เสนอราคา 84,750.00 บาท

บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด                  
  ตกลงราคา 84,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 200/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

29 ซ้ือ Silicne CWV Reservoir 
200 CC  จ านวน 2 รายการ

       37,000.00        37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด                   
  เสนอราคา 37,000.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด                   
  ตกลงราคา 37,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 201/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

30 ซ้ือ MAGNUM BIOPSY        
   จ านวน 1 รายการ

       38,520.00        38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                      
  เสนอราคา 38,520.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                      
  ตกลงราคา 38,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 202/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

31 ซ้ือ H 118-48282  HEANEY 
retractor  จ านวน 4 รายการ

       79,250.00        79,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซบอร์ก จ ากัด                         
 เสนอราคา 79,250.00 บาท

บริษทั ไซบอร์ก จ ากัด                         
 ตกลงราคา 79,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 203/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

32 ซ้ือ 1692 Alterna 2-PC Maxi
    จ านวน 6 รายการ

       94,106.50        94,106.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์  จ ากัด             
  เสนอราคา 94,106.50 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์  จ ากัด             
  ตกลงราคา 94,106.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 207/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

33 ซ้ือ Nitrile Glove Blue Siiz S
    จ านวน 1 รายการ

       39,500.00        39,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด      
   เสนอราคา 39,500.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด      
   ตกลงราคา 39,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 208/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

34 ซ้ือ ตัวชี้วัดทางชีวภาพ          
  30 หลอด  จ านวน 1 รายการ

       94,588.00        94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด       
   เสนอราคา 94,588.00 บาท

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด       
   ตกลงราคา 94,588.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 209/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

35 ซ้ือ ACTIVE LIFE DRAIN       
   จ านวน 1 รายการ

       97,926.40        97,926.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      
   เสนอราคา 97,926.40 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      
   ตกลงราคา 97,926.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 210/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

36 ซ้ือ SUR-FIT NAT DURA 
FLAT   จ านวน 1 รายการ

       96,150.20        96,150.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด                       
 เสนอราคา 96,150.20 บาท

บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด                       
 ตกลงราคา 96,150.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 211/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

37 ซ้ือ WOUND 64MM,           
  จ านวน 1 รายการ

       51,360.00        51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                      
  เสนอราคา 51,360.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                      
  ตกลงราคา 51,360.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 212/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

38 ซ้ือ Quikclot lnternational   
จ านวน 1 รายการ

       36,000.00        36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลล์คอนเซ็ปท ์จ ากัด                 
  เสนอราคา 36,000.00 บาท

บริษทั เวลล์คอนเซ็ปท ์จ ากัด                 
  ตกลงราคา 36,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 213/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

39 ซ้ือ SMLLING                    
  จ านวน 1 รายการ

       96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด                 
  เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด                 
  ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 214/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

40 ซ้ือ 20Fr  3way Silicone     
    จ านวน 1 รายการ

       99,400.00        99,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์  จ ากัด             
  เสนอราคา 99,400.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์  จ ากัด             
  ตกลงราคา 99,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 216/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.63

41 ซ้ือ 3 WAY FOLEY             
   จ านวน 4 รายการ

       28,050.00        28,050.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  กรีน เอ็ม ดี               
  เสนอราคา 28,050.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  กรีน เอ็ม ดี               
  ตกลงราคา 28,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 217/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.63

42 ซ้ือ SPINAL BLOCK SET      
    จ านวน 1 รายการ

        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                         
 เสนอราคา 7,000.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                         
 ตกลงราคา 7,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 218/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.63

43 ซ้ือไทเกอร์พล๊าส ฟล์ิมใสกันน้ า
   จ านวน 1 รายการ

        9,095.00         9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แจ๊กจียอุตสาหกกรรม จ ากัด         
   เสนอราคา 9,095.00 บาท

บริษทั แจ๊กจียอุตสาหกกรรม จ ากัด         
   ตกลงราคา 9,095.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 219/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.63

44 ซ้ือAnti-A Merine Moab        

 10 ml  จ านวน 16 รายการ
       15,560.00        15,560.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 

    เสนอราคา 15,560.00 บาท
ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
    ตกลงราคา 15,560.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 220/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.63

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

45 ซ้ือ ใบมีดผ่าตัด                   
  จ านวน 2 รายการ

       25,680.00        25,680.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภณัฑ์               
   เสนอราคา 25,680.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภณัฑ์               
   ตกลงราคา 25,680.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 221/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.63

46 ซ้ือ FG11-R111-0017 
กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน 
150 แกรม  จ านวน 4 รายการ

       34,020.00 34,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากัด                     
  เสนอราคา 34,020.00 บาท

บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากัด                     
  ตกลงราคา 34,020.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 019/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.63

47 ซ้ือ DVI TO DVI สายสัญญาณ
ต่อจอภาพ  จ านวน 1 รายการ

        4,280.00         4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเวิร์ค  เทคโนโลยี จ ากัด        
   เสนอราคา 4,280.00 บาท

บริษทั สยามเวิร์ค  เทคโนโลยี จ ากัด        
   ตกลงราคา 4,280.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 016/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

48 ซ้ือหมึก EPSON T1221 Black  

 จ านวน  1 รายการ

        2,200.00         2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด         

  เสนอราคา  2,200.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด         

  ตกลงราคา  2,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 017/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

49 ซ้ือ Drum Unit                  
  จ านวน 5 รายการ

       17,670.00        17,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าเภาทอง                                  
เสนอราคา 17,670.00 บาท

ร้านส าเภาทอง                                 
 ตกลงราคา 17,670.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 018/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

50 ซ้ือ ตลับผ้าหมึก                  
  จ านวน 2 รายการ

       15,050.00        15,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากัด  เสนอราคา 15,050.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากัด  ตกลงราคา 15,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 018-1/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

51 ซ้ือ Toner HP CE505A        
   จ านวน  1 รายการ

       91,250.00        91,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกายเวิลด์                                  
เสนอราคา 91,250.00 บาท

ร้านสกายเวิลด์                                 
 ตกลงราคา 91,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 019/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.63

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

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

52 ซ้ือ ชุดปฎบิติังานเจ้าหน้าที่    
ผ้าโทเรซุปปอร์ซอฟท ์สีเชียว 
จ านวน 1 รายการ

       12,750.00        12,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค.เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
    เสนอราคา 12,750.00 บาท

บริษทั เอส.เค.เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
    ตกลงราคา 12,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

53 ซ้ือ ผ้าขวางเตียงกันเปื่อน       
 สีขาว 46*75               
จ านวน 1 รายการ

       96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากัด                   
  เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากัด                   
  ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 032/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

54 ซ้ือ ถังขยะพลาสติกอย่างหนา
มีล้อลากสีเขียว  240  ลิตร  

จ านวน 1 รายการ

       27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
  เสนอราคา 27,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
  ตกลงราคา 27,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 033/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

55 ซ้ือ ถุงขยะสีเหลือง            
ขนาด 15*/24*                  
จ านวน 2 รายการ

       87,500.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสพ ีกรุ๊ป                                 
เสนอราคา 87,500.00 บาท

ร้าน เอสพ ีกรุ๊ป                                
 ตกลงราคา 87,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 034/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

56 ซ้ือ PANASONIC                
  จ านวน 1 รายการ

        2,640.00         2,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
  เสนอราคา 2,640.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
  ตกลงราคา 2,640.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 035/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

57 ซ้ือ สายพาน ALLGATOR      
   จ านวน 3 รายการ

        3,124.40         3,124.40 เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                   
 เสนอราคา 3,124.40 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                   
 ตกลงราคา 3,124.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 021/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

58 ซ้ือ ชุดซ่อมก๊อก 03-065        
  จ านวน 2 รายการ

        8,613.50         8,613.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธาดาวิศว จ ากัด                        
 เสนอราคา 8,613.50 บาท

บริษทั ธาดาวิศว จ ากัด                        
 ตกลงราคา 8,613.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 026/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

59 ซ้ือ สะดืออ่างทองเหลืองแบบ
มีก้าปดั 3.1/2                   
จ านวน 4 รายการ

        6,441.40         6,441.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชินน
ทลูส์ จ ากัด  เสนอราคา 6,441.40 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชินน
ทลูส์ จ ากัด  ตกลงราคา 6,441.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 027/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

60 ซ้ือ ขดลวดพร้อมผ้าเทปล่อน 
ขนาด 12 นิ้ว                    
จ านวน 3 รายการ

        6,393.25         6,393.25 เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                   
 เสนอราคา 6,393.25 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                   
 ตกลงราคา 6,393.25 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 028/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

61 ซ้ือ เหล็กฉาก ขนาด 1*1/8    
   จ านวน 1 รายการ

        2,850.00         2,850.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
  เสนอราคา 2,850.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
  ตกลงราคา 2,850.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 029/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

62 ซ้ือ ปล๊ักไฟ  TOSHINO 
TIS-515 3M                     
 จ านวน 2 รายการ

       30,174.00        30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชินน
ทลูส์ จ ากัด   เสนอราคา 30,174.00 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชินน
ทลูส์ จ ากัด   ตกลงราคา 30,174.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

63 ซ้ือ เคร่ืองรับสัญญาณ PSI S3
 Hybrid  จ านวน 2 รายการ

        2,835.50         2,835.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                   
เสนอราคา 2,835.50 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                   
ตกลงราคา 2,835.50

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

64 ซ้ือ หน้ากากขนาด 1 ช่อง 
PANASONIC                   
จ านวน 5 รายการ

        3,800.00         3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชินน
ทลูส์ จ ากัด  เสนอราคา 3,800.00 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชินน
ทลูส์ จ ากัด  ตกลงราคา 3,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

65 ซ้ือ สายสัญญาณ RG 6        
100 เมตร จ านวน 1 รายการ

           695.50            695.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชินน
ทลูส์ จ ากัด  เสนอราคา 695.50 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชินน
ทลูส์ จ ากัด  ตกลงราคา 695.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

66 ซ้ือ รางครอบสายไฟฟา้หลังเต่า
  จ านวน 1 รายการ

        1,650.00         1,650.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด   สมชัยการไฟฟา้         
   เสนอราคา 1,650.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด   สมชัยการไฟฟา้         
   ตกลงราคา 1,650.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

67 ซ้ือ พดัลมชนิดติดผนัง           

   จ านวน 1 รายการ

       14,659.00        14,659.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด   สมชัยการไฟฟา้         

   เสนอราคา 14,659.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด   สมชัยการไฟฟา้         

   ตกลงราคา 14,659.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 026/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

68 ซ้ือ กล้องวิดีโอดิจิตอล           
  จ านวน 1 รายการ

       71,679.30        71,679.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออวิด้า จ ากัด                           
 เสนอราคา 71,679.30 บาท

บริษทั ออวิด้า จ ากัด                           
 ตกลงราคา 71,679.30 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 027/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

69 ซ้ือ Rossmax BPM CF155F  
 จ านวน 1 รายการ

        4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                      
  เสนอราคา 4,800.00 บาท

บริษทั เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                      
  ตกลงราคา 4,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 028/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

70 ซ้ือBattery 3 V. Replacement

 จ านวน 2 รายการ
       27,606.00        27,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                       

 เสนอราคา 27,606.00 บาท
บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                       
 ตกลงราคา 27,606.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 029/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

71 ซ้ือ เก้าอีส้ านักงาน  59*62*89
  จ านวน 1 รายการ

       59,800.00        59,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ อินสทรูเม็นท ์จ ากัด         
   เสนอราคา 59,800.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ อินสทรูเม็นท ์จ ากัด         
   ตกลงราคา 59,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 030/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

72 ซ้ือ พดัลมชนิดติดผนัง           
 ขนาด 16 นิ้ว

        1,947.40         1,947.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
   เสนอราคา 1,947.40 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
   ตกลงราคา 1,947.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 031/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

73 ซ้ือ เก้าอีส้ านักงาน               
  จ านวน 1 รายการ

        7,800.00         7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากัด                      
  เสนอราคา 7,800.00 บาท

บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากัด                      
  ตกลงราคา 7,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 032/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.63

74 จ้างพมิพบ์ตัรประจ าตัวผู้ปว่ย
รังสีรักษา  จ านวน 1 รายการ

       24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ ์จ ากัด           
  เสนอราคา 24,000.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ ์จ ากัด           
  ตกลงราคา 24,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

75 จ้างเหมาเปล่ียนกระจก      
งานเคหะบริการ

        6,955.00         6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากัด เสนอราคา 6,955.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากัด ตกลงราคา 6,955.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 016/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

76 จ้างเหมาติดต้ังประตูอัตโนมัติ 
ไอซียู จ านวน  3 รายการ

       12,026.80        12,026.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั พบี ีออโต้ดอร์ จ ากัด                   
 เสนอราคา 12,026.80 บาท

บริษทั พบี ีออโต้ดอร์ จ ากัด                   
 ตกลงราคา 12,026.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 017/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

77 จ้างท าตรายาง                   
 จ านวน 20 รายการ

        7,170.00         7,170.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                
  เสนอราคา 7,170.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                
  ตกลงราคา 7,170.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

78 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ      
 จ านวน 11 รายการ

       90,600.00        90,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ช.รุ่งเจิริญกิจ  จ ากัด                   
 เสนอราคา 90,600.00 บาท

บริษทั ช.รุ่งเจิริญกิจ  จ ากัด                   
 ตกลงราคา 90,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 034-1/2563 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

79 จ้างซ่อมเคร่ืองเตรียมบล็อคชิ้น
เนื้อ ร.187-4/54 2

       32,100.00        32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แรพพอท จ ากัด                        
 เสนอราคา 32,100.00 บาท

บริษทั แรพพอท จ ากัด                        
 ตกลงราคา 32,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 035/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

80 จ้างซ่อมตู้เพาะเซลล์ชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์ พช.14    
  จ านวน 3 รายการ

       11,770.00        11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จ ากัด                           
เสนอราคา 11,770.00 บาท

บริษทั กิบไทย จ ากัด                          
 ตกลงราคา 11,770.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 036/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

81 จ้างซ่อมเคร่ืองหายใจ           
ชจ.69/ชจ.71/56               
จ านวน 2 รายการ

       24,450.00        24,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวอร์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด            
  เสนอราคา 24,450.00 บาท

บริษทั เกทเวอร์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด            
  ตกลงราคา 24,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 037/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

82 จ้างซ่อมลิฟท ์ไพโอเนียร์        
 ร.211-12                       
จ านวน 2 รายการ

        5,457.00         5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากัด  
   เสนอราคา 5,457.00 บาท

บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากัด  
   ตกลงราคา 5,457.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 038/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

83 ซ่อมเคร่ือง lmfusion pump 
(ร.67/105)                      
จ านวน 3 รายการ

       12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด           
  เสนอราคา 12,000.00 บาท

บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด           
  ตกลงราคา 12,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 039/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

84 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบยีน ษธ 1305 
รถเก๋ง จ านวน 13 รายการ

       28,676.00        28,676.00 เฉพาะเจาะจง โชติธนารวมยนต์                               
 เสนอราคา 28,676.00 บาท

โชติธนารวมยนต์                               
 ตกลงราคา 28,676.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 040/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

85 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ      
 จ านวน 12 รายการ

       98,150.00        98,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด  เสนอราคา 98,150.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด  ตกลงราคา 98,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 041/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

86 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์    
   จ านวน 5 รายการ

       15,622.00        15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด  เสนอราคา 15,622.00 บาท

บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด  ตกลงราคา 15,622.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 042/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

87 จ้างซ่อมลิฟท ์ร.211-7          
 จ านวน 1 รายการ

        3,210.00         3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ซี จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด            
 เสนอราคา 3,210.00 บาท

บริษทั อี ซี จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด            
 ตกลงราคา 3,210.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 043/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

88 ซ้ือ Battery  Panasonic 
CR12203V                  

จ านวน  1 รายการ

        1,155.60         1,155.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทแีอนด์พ ีโปรเทค จ ากัด             
  เสนอราคา 1,155.60 บาท

บริษทั ทแีอนด์พ ีโปรเทค จ ากัด             
  ตกลงราคา 1,155.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 025/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

89 ซ้ือ น้ านมถัว่เหลือง ไวตามิ้ลด์ 
    จ านวน 1 รายการ

        9,720.00         9,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหทรัพย์                                   
เสนอราคา 9,720.00 บาท

ร้านสหทรัพย์                                   
ตกลงราคา 9,720.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 026/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

90 ซ้ือ แบตเตอร่ีแหง้                
 จ านวน 1 รายการ

        2,675.00         2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                    
  เสนอราคา 2,675.00 บาท

บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                    
  ตกลงราคา 2,675.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 027/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

91 ซ้ือ แบตเตอร่ีแหง้               
 จ านวน 1 รายการ

        2,407.50         2,407.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอส อินเตอร์กรุ๊ป                   
  เสนอราคา 2,407.50 บาท

ร้าน เอ็น เอส อินเตอร์กรุ๊ป                   
  ตกลงราคา 2,407.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 028/2563 ลงวันที่ 27 ม.ค.63

92 ซ้ือ 43971 #รีโมท   dewert 
 จ านวน 1 รายการ

       12,840.00        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอร์ซล ควอลิต้ี จ ากัด            
  เสนอราคา 12,840.00 บาท

บริษทั ยูนิเวอร์ซล ควอลิต้ี จ ากัด            
  ตกลงราคา 12,840.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 029/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

93 ซ้ือ แบตเตอร่ี DeNA รุ่น 
CP1255 12 V

       12,572.50        12,572.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ 

เสนอราคา 12,572.50 บาท

ห้างหุ่นจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ 

ตกลงราคา 12,572.50 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 030/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

94 ซ้ือ แบตเตอร่ีส าหรับเคร่ือง
กระตุกหวัใจ                     
จ านวน 1 รายการ

        5,885.00         5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด        
  เสนอราคา 5,885.00 บาท

บริษทั เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด        
  ตกลงราคา 5,885.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 031/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

95 ซ้ือ แบตเตอร่ี                    
 จ านวน 1 รายการ

       26,536.00        26,536.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์   

เสนอราคา 26,536.00 บาท

ห้างหุ่นจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์  

 ตกลงราคา 26,536.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 032/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.63

96 ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง      
 จ านวน 1 รายการ

        1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท จ ากัด                             
 เสนอราคา 1,000.00 บาท

บริษทั ปตท จ ากัด                             
 ตกลงราคา 1,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

97 ซ้ือแก๊สหุงต้ม ปตท.ขนาด 48กก.

 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 005/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

98 ซ้ือ ดีเซล                         
จ านวน 1 รายการ

           800.00            800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน  โอ.เอส รุ่งเรือง                  
  เสนอราคา 800.00 บาท

หา้งหุ้นส่วน  โอ.เอส รุ่งเรือง                  
  ตกลงราคา 800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

99 ซ้ือ ผลิตภณัฑ์ HSD             
 จ านวน 1 รายการ

        1,470.00         1,470.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    
ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
    เสนอราคา 1,470.00 บาท

สถานี้บริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    
ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
    ตกลงราคา 1,470.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

100 ซ้ือ ดีเซล                         
จ านวน 1 รายการ

           800.00            800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน  โอ.เอส รุ่งเรือง                  
  เสนอราคา 800.00 บาท

หา้งหุ้นส่วน  โอ.เอส รุ่งเรือง                  
  ตกลงราคา 800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

101 ซ้ือ ผลิตภณัฑ์ HSD             
 จ านวน 1 รายการ

        1,470.00         1,470.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    
ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
    เสนอราคา 1,470.00 บาท

สถานี้บริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    
ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
    ตกลงราคา 1,470.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

102 ซ้ือ ผลิตภณัฑ์ HSD              
 จ านวน 1 รายการ

        1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    
ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
     เสนอราคา 1,000.00 บาท

สถานี้บริการน้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ    
ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า       
     ตกลงราคา 1,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

103 จ้างเหมาบริการแปลผลการ
ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิ
จิตัล (Digital Mammogram)
 จ านวน 5,400 ราย

4,536,000.00   4,536,000.00   e-bidding บริษทั รัชวิภา พลัส จ ากัด                    
 เสนอราคา 4,536,000.00 บาท

บริษทั รัชวิภา พลัส จ ากัด                    
 ตกลงราคา 4,536,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 088/2563 ลงวันที่ 6 ม.ค.63

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

104 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนที่แบบ C-Arm รุ่น 
Vislon R แบบไม่รวมอะไหล่ 

หมายเลขครุภณัฑ์ 
6525-004-0014/x58    
จ านวน 1 เคร่ือง

164,580.00     164,580.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.เอฟ.แอดวานเมล จ ากัด           
   เสนอราคา 164,580.00 บาท

บริษทั เจ.เอฟ.แอดวานเมล จ ากัด           
   ตกลงราคา 164,580.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 089/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

105 จ้างบ ารุงรักษาตู้ผสมยาเคมี
บ าบดั Biological safety 

Cabinet Class III ( Isolator)
 ENVAIR รุ่น CDC 'F' 2G2R 
จ านวน 2 ตู้

64,200.00       64,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โสตถิวัฒน์ จ ากัด                       
 เสนอราคา 64,200.00 บาท

บริษทั โสตถิวัฒน์ จ ากัด                       
 ตกลงราคา 64,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 090/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

106 จ้างบ ารุงรักษาตรวจสอบ
ระบบคลีนรูมมาตรฐานและ
บ ารุงรักษา AHU&CDU หอ้ง

ผสมยาเคมีบ าบดั ชั้ 5 อาคาร
วิเคราะหบ์ าบดัโรคมะเร็ง

237,861.00     237,861.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช ดับบลิว ดี อินเตอรืเนชั่นแนล 

จ ากัด  เสนอราคา 237,861.00 บาท

บริษัท เอช ดับบลิว ดี อินเตอรืเนชั่นแนล 

จ ากัด  ตกลงราคา 237,861.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 091/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

107 จ้างเหมาเก็บขยะสารเคมี
อันตรายภายในสถาบนัมะเร็ง
แหง่ชาติ

1,336,000.00   1,336,000.00   e-bidding บริษทั เบตเตอร์ มี จ ากัด                      
    เสนอราคา 1,336,000.00 บาท

บริษทั เบตเตอร์ มี จ ากัด                      
    ตกลงราคา 1,336,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 092/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค.63

108 จะซ้ือจะขายน้ ายาในการตรวจ
วิเคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ
งานโลหติวิทยา                   
  จ านวน 7 รายการ

     753,300.00      753,300.00 e-bidding บริษทั เมด-วัน จ ากัด                          
    เสนอราคา 753,300.00 บาท

บริษทั เมด-วัน จ ากัด                          
    ตกลงราคา 753,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 093/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

109 จ้างผลิตวีดีทศัน์น าเสนอ 
โครงการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก (National Cervical 
Cancer Screening : 15 
Years experiencs of 
Thailand)

     249,952.00      249,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด                      
     เสนอราคา 249,952.00 บาท

บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด                      
     ตกลงราคา 249,952.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 094/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

110 ซ้ือเคร่ืองดูดของเหลวและ
เสมหะชนิดแรงดูดสูง            
   จ านวน 2 เคร่ือง

     140,000.00      140,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ทริลเลียน จ ากัด                  
     เสนอราคา 140,000.00 บาท

บริษทั ฟาร์ทริลเลียน จ ากัด                  
     ตกลงราคา 140,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 095/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

111 ซ้ือหลอดเลือดและอุปกรณ์    

เจาะเลือด                        
จ านวน 4 รายการ

     449,400.00      449,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด      
    เสนอราคา 449,400.00 บาท

บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด      
    ตกลงราคา 449,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 096/2563 ลงวันที่ 16 ม.ค.63

112 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคาร สถานที่ สถาบนั
มะเร็งแหง่ชาติ                   
       จ านวน 27 คน

   5,022,000.00    5,022,000.00 e-bidding บริษทั ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จ ากัด        
     เสนอราคา 5,022,000.00 บาท

บริษทั ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จ ากัด        
     ตกลงราคา 5,022,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 097/2563 ลงวันที่ 21 ม.ค.63

113 จะซ้ือจะขายสารทบึรังสี ชนิด 

non-ionic แบบบรรจุใน
หลอดพร้อมฉีด (Prefilled 
Syringe)

     493,000.00      493,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด                     

    เสนอราคา 493,000.00 บาท

บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด                     

    ตกลงราคา 493,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 098/2563 ลงวันที่ 21 ม.ค.63

114 จะซ้ือจะขาย Cassette ที่ใช้
กับเคร่ืองอบฆ่าเชื้อ ไฮโดรเจน 
เพอร์ออกไซด์พลาสมา          

 จ านวน 900 ชุด

   3,569,400.00    3,569,400.00 e-bidding บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด  เสนอราคา 3,569,400.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด  ตกลงราคา 3,569,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 099/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

115 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ชุด
กล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร
ระบบเลเซอร์รุ่น EC-L590 ZW

 S/N 1X706K054 หมายเลข
ครุภณัฑ์ ร.293-48

     495,000.00      495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด เสนอราคา 495,000.00 บาท

บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด ตกลงราคา 495,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 100/2563 ลงวันที่ 27 ม.ค.63

116 จะซ้ือจะขายอุปกรณ์เพิ่ม
อุณหภมูิเคมีบ าบดัเพื่อส่งถ่าย
แก่ผู้ปว่ย                        

จ านวน 1 รายการ

     495,000.00      495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด   
   เสนอราคา 495,000.00 บาท

บริษทั ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด   
   ตกลงราคา 495,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 101/2563 ลงวันที่ 27 ม.ค.63

117 จะซ้ือจะขายเม็ดแร่             
อิริเดียม-192

   1,480,500.00    1,480,500.00 e-bidding บริษทั พรีเมียร์ บสิสิเนสอินเตอร์ จ ากัด     
    เสนอราคา 1,480,500.00 บาท

บริษทั พรีเมียร์ บสิสิเนสอินเตอร์ จ ากัด     
    ตกลงราคา 1,480,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 102/2563 ลงวันที่ 30 ม.ค.63

118 จ้างเหมาบริการถ่ายภาพแมม
โมแกรมการอ่านผลตรวจและ

การออกผลตรวจจ านวนผู้มา  
รับบริการไม่เกิน 1,700 ราย

   1,190,000.00    1,190,000.00 e-bidding นางวรรณาพร กลลดาเรืองไกร               
    เสนอราคา 1,190,000.00 บาท

นางวรรณาพร กลลดาเรืองไกร               
    ตกลงราคา 1,190,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 103/2563 ลงวันที่ 31 ม.ค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มกราคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11........กุมภาพันธ.์......2563............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

119 จะซ้ือจะขายน้ ายาตรวจ
วิเคราะหป์สัสาวะ                
 จ านวน 2 รายการ

     488,856.25      488,856.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    
    เสนอราคา 488,856.25 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    
    ตกลงราคา 488,856.25 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 104/2563 ลงวันที่ 31 ม.ค.63

120 จะซ้ือจะขายน้ าด่ืมส าหรับ
ผู้ปว่ยขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร   
 จ านวน 8,400 ถัง

     467,376.00      467,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด                    
     เสนอราคา 467,376.00 บาท

บริษทั เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด                    
     ตกลงราคา 467,376.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 105/2563 ลงวันที่ 31 ม.ค.63

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                         รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                  (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)


