
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือKIT PERISTALTIC
 จ านวน 1 รายการ

16,050.00       16,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                 
เสนอราคา 16,050.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                 
ตกลงราคา 16,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 072/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

2 ซ้ือ 2910-02-854 
SHEEP BLOOD 
AGAR                 
จ านวน 6 รายการ

86,100.00       86,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิคอลไดแอกโนสติคส์          
เสนอราคา 86,100.00 บาท

หจก. คลีนคิคอลไดแอกโนสติคส์          
ตกลงราคา 86,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 073/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

3 ซ้ือ CRYOSPEED  
NITROGEN            
จ านวน 2 รายการ

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

บริษทั  ลินเด้ จ ากดั                       
ตกลงราคา 3,980.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 074/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

4 ซ้ือ DECALCIFIER    
 จ านวน 1 รายการ

6,099.00        6,099.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ จ ากดั              
เสนอราคา 6,099.00 บาท

บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ จ ากดั              
ตกลงราคา 6,099.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 075/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

5 ซ้ือ PATH 1 EXTRA 
จ านวน 1 รายการ

11,235.00       11,235.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี.ว.ีลาบอราตอร่ีส์ จ ากดั          
เสนอราคา 11,235.00 บาท

บริษทั ซี.ว.ีลาบอราตอร่ีส์ จ ากดั          
ตกลงราคา 11,235.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 076/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

6 ซ้ือ 3800-7102-44 
VERSA TREK          
จ านวน 1 รายการ

94,250.00       94,250.00       เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิคอลไดแอกโนสติคส์          
เสนอราคา 94,250.00 บาท

หจก. คลีนคิคอลไดแอกโนสติคส์          
ตกลงราคา 94,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 077/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

7 ซ้ือ Wright Giemsa 
Stain 2000 ml       
จ านวน 1 รายการ

32,400.00       32,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วายดีไดซ์นอสติคส์ จ ากดั         
เสนอราคา 32,400.00 บาท

บริษทั วายดีไดซ์นอสติคส์ จ ากดั         
ตกลงราคา 32,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 078/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

8 ซ้ือ WT1               
จ านวน 1 รายการ

33,170.00       33,170.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เมดิแคร์ ซัพพลาย     
เสนอราคา 33,170.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เมดิแคร์ ซัพพลาย     
ตกลงราคา 33,170.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 079/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

9 ซ้ือ THAI กล่องโฟม 
ขนาด 5 กโิลกรัม      
จ านวน 2 รายการ

4,100.00        4,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั    
เสนอราคา 4,100.00 บาท

บริษทั แล็บมาเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั    
ตกลงราคา 4,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 080/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

10 ซ้ือ NEW LEAF       
จ านวน 1 รายการ

800.00           800.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั    
เสนอราคา 800.00 บาท

บริษทั แล็บมาเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั    
ตกลงราคา 800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 082/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

11 ซ้ือ FACE Shield     
 จ านวน 1 รายการ

97,500.00       97,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั   
เสนอราคา 97,500.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั   
ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 356/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

12 ซ้ือ BIOTEQ 
DRAINAGE             
จ านวน 3 รายการ

73,830.00       73,830.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั          
เสนอราคา 73,830.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั          
ตกลงราคา 73,830.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 357/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

13 ซ้ือ ไหมพดีีเอสแบบ
ผูกส าเร็จ              
จ านวน 2 รายการ

99,380.00       99,380.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จก. 
เสนอราคา 99,380.00 บาท

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จก. 
ตกลงราคา 99,380.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 358/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

14 ซ้ือ SURGISTAIN 
4LT/Gallon           
 จ านวน 3 รายการ

97,981.20       97,981.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากดั           
เสนอราคา 97,981.20 บาท

บริษทั บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากดั           
ตกลงราคา 97,981.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 359/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

15 ซ้ือ WRAP (ผ้าหอ่
เคร่ืองมอืการแพทย)์   
 จ านวน 1 รายการ

92,287.50       92,287.50       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน่ส่วนจ ากดั วงศ์รัตนแ์พทยภ์ณัฑ์   
เสนอราคา 92,287.50 บาท

หา้งหุน่ส่วนจ ากดั วงศ์รัตนแ์พทยภ์ณัฑ์  
 ตกลงราคา 92,287.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 360/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

16 ซ้ือ POSECLEAN     
 จ านวน 1 รายการ

55,500.00       55,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั               
เสนอราคา 55,500.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั               
ตกลงราคา 55,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 361/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

17 ซ้ือ Virkon 50g       
จ านวน 3 รายการ

83,000.00       83,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
เสนอราคา 83,000.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
ตกลงราคา 83,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 362/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

18 ซ้ือ เขม็ฉดียา เบอร์ 
20GX11/2             
จ านวน 1 รายการ

19,650.00       19,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พซีีเอส อนิเตอร์เทรด จ ากดั       
เสนอราคา 19,650.00 บาท

บริษทั พซีีเอส อนิเตอร์เทรด จ ากดั      
 ตกลงราคา 19,650.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 363/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

19 ซ้ือ Virkon 5g         
จ านวน 1 รายการ

100,000.00     100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
เสนอราคา 100,000.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
ตกลงราคา 100,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 364/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

20 ซ้ือ CLEANING 
Indicator              
 จ านวน 2 รายการ

72,000.00       72,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจนี ีจ ากดั                   
เสนอราคา 72,000.00 บาท

บริษทั เทอราจนี ีจ ากดั                   
ตกลงราคา 72,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 365/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

21 CODE TAPE 1/8 ซม.
 จ านวน 2 รายการ

10,950.00       10,950.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไอเคเอส เทรดด้ิง      
เสนอราคา 10,950.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไอเคเอส เทรดด้ิง      
ตกลงราคา 10,950.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 366/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

22 ซ้ือ H 116-23126 
Bozemann           
 จ านวน 1 รายการ

25,500.00       25,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซบอร์ก จ ากดั                    
เสนอราคา 25,500.00 บาท

บริษทั ไซบอร์ก จ ากดั                    
ตกลงราคา 25,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 367/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

23 ซ้ือ General 
Purpose  Clipper   
 จ านวน 1 รายการ

90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากดั               
เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากดั               
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 368/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

24 ซ้ือ 100770261 
9570E                  
จ านวน 1 รายการ

22,470.00       22,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จ ากดั                   
เสนอราคา 22,470.00 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากดั                   
ตกลงราคา 22,470.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 369/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

25 ซ้ือ แอลกอฮอลล์     
เจลล้างมอื            
จ านวน 1 รายการ

59,706.00       59,706.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                  
เสนอราคา 59,706.00 บาท

บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                  
ตกลงราคา 59,706.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 370/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

26 ซ้ือ ANS729422722 
230004               
จ านวน 1 รายการ

72,000.00       72,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ จ ากดั 
เสนอราคา 72,000.00 บาท

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ จ ากดั 
ตกลงราคา 72,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 371/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

27 ซ้ือ Gauze Drain 
Vaseline               
จ านวน 1 รายการ

4,750.00        4,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จ ากดั              
เสนอราคา 4,750.00 บาท

บริษทั ไบโอคอททอน จ ากดั              
ตกลงราคา 4,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 372/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

28 ซ้ือ Disposable      
 จ านวน 2 รายการ

57,500.00       57,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั   
เสนอราคา 57,500.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั   
ตกลงราคา 57,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 373/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

29 ซ้ือ POSEZYME-LF  
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั               
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 374/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

30 ซ้ือ สายสวนยางแดง  
จ านวน 4 รายการ

14,020.00       14,020.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วน กรีน เอม็ ดี                  
เสนอราคา 14,020.00 บาท

หา้งหุน้ส่วน กรีน เอม็ ดี                  
ตกลงราคา 14,020.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 375/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

31 ซ้ือ Virkon 50g      
จ านวน 1 รายการ

96,900.00       96,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อนิสทรูเมน็ท ์จ ากดั       
เสนอราคา 96,900.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อนิสทรูเมน็ท ์จ ากดั       
ตกลงราคา 96,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 376/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

32 ซ้ือInternal Indicator
 Class 5 Steam
จ านวน 1 รายการ

93,750.00       93,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจนี ีจ ากดั                   
เสนอราคา 93,750.00 บาท

บริษทั เทอราจนี ีจ ากดั                   
ตกลงราคา 93,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 377/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

33 ซ้ือ SODALIME       
จ านวน 1 รายการ

55,000.00       55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากดั     
เสนอราคา 55,000.00 บาท

บริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากดั    
 ตกลงราคา 55,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 378/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

34 ซ้ือ Microwave       
จ านวน 1 รายการ

25,000.00       25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมด ไอคอน จ ากดั                 
เสนอราคา 25,000.00 บาท

บริษทั เมด ไอคอน จ ากดั                 
ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 379/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

35 ซ้ือ TERUFUSION    
 จ านวน 1 รายการ

97,500.00       97,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากดั               
เสนอราคา 97,500.00 บาท

บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากดั               
ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 380/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

36 ซ้ือ แอลกอฮอลล์     
เจลล้างมอื             
จ านวน 1 รายการ

93,750.00       93,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                 
เสนอราคา 93,750.00 บาท

บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                 
ตกลงราคา 93,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 381/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

37 ซ้ือ GAMMEX LATEX
 SURGICAL     
จ านวน 3 รายการ

97,500.00       97,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั          
เสนอราคา 97,500.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั          
ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 382/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

38 ซ้ือ น้ ายาล้าง 
Deconex Power 
Zyme                  
จ านวน 1 รายการ

88,000.00       88,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั น าววิฒันก์ารชา่ง 1992 จ ากดั   
เสนอราคา 88,000.00 บาท

บริษทั น าววิฒันก์ารชา่ง 1992 จ ากดั   
ตกลงราคา 88,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 385/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

39 ซ้ือ Virkon 50g       
จ านวน 1 รายการ

76,500.00       76,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อนิสทรูเมน็ท ์จ ากดั      
เสนอราคา 76,500.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อนิสทรูเมน็ท ์จ ากดั      
ตกลงราคา 76,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 386/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

40 ซ้ือ Anti-A             
จ านวน 14 รายการ

14,120.00       14,120.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

เสนอราคา 14,120.00 บาท
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ตกลงราคา 14,120.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 387/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

41 ซ้ือ ซองอบฆา่เชือ้ 75
มมX70ม แบบมว้น 
จ านวน 2 รายการ

99,082.00       99,082.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จก. 
เสนอราคา 99,082.00 บาท

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จก. 
ตกลงราคา 99,082.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 388/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

42 ซ้ือ AS31302300S  
จ านวน 3 รายการ

55,260.00       55,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั          
เสนอราคา 55,260.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั          
ตกลงราคา 55,260.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 389/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

43 ซ้ือ DRESSING SET 
STERILE                
จ านวน 4 รายการ

96,100.00       96,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั                    
เสนอราคา 96,100.00 บาท

บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั                    
ตกลงราคา 96,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 390/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

44 ซ้ือ WRAP             
จ านวน 3 รายการ

95,497.50       95,497.50       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงศ์รัตนแ์พทยภ์ณัฑ์   
เสนอราคา 95,497.50 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงศ์รัตนแ์พทยภ์ณัฑ์  
 ตกลงราคา 95,497.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 391/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

45 ซ้ือ Steam Test 
Pack PCD 1 hrs.     
จ านวน 1 รายการ

96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจนิ ีจ ากดั                   
เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั เทอราจนิ ีจ ากดั                   
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 392/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

46 ซ้ือ VRL Hing-Tech 
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั               
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 393/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

47 ซ้ือ 101035232      
จ านวน 2 รายการ

90,900.00       90,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จ ากดั                   
เสนอราคา 90,900.00 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากดั                   
ตกลงราคา 90,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 394/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

48 ซ้ือ 1693 Alterna 
2-PC                   
จ านวน 5 รายการ

74,070.75       74,070.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั        
เสนอราคา 74,070.75 บาท

บริษทั อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั        
ตกลงราคา 74,070.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 395/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

49 ซ้ือ แอลกอฮอลล์     
เจลล้างมอื             
จ านวน 1 รายการ

96,300.00       96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                  
เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                  
ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 396/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

50 ซ้ือ GPO Alcohol 
Gel 400 G            
จ านวน 1 รายการ

5,992.00        5,992.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                        
เสนอราคา 5,992.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม                        
ตกลงราคา 5,992.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 397/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

51 Procare 1-Pre Cut  
 จ านวน 4 รายการ

91,880.00       91,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากดั               
เสนอราคา 91,880.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากดั               
ตกลงราคา 91,880.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 398/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

52 ซ้ือ MEPILEX          
จ านวน 2 รายการ

59,117.50       59,117.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั   
เสนอราคา 59,117.50 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั   
ตกลงราคา 59,117.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 399/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

53 ซ้ือ ACTIVE LIFE 
DRAIN                  
จ านวน 8 รายการ

98,193.90       98,193.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการโอสถ จ ากดั                
เสนอราคา 98,193.90 บาท

บริษทั สหการโอสถ จ ากดั                
ตกลงราคา 98,193.90 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 400/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

54 ซ้ือผ้าขวางเตียง 1 ชัน้
 สีเขยีว                
จ านวน 1 รายการ

99,200.00       99,200.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ว.ชติุวฒัน ์             
เสนอราคา 99,200.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ว.ชติุวฒัน ์             
ตกลงราคา 99,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 401/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

55 ตัวชีว้ดัทางชวีภาพ 
ขนาดบบจ ุ30 หลอด 
จ านวน 1 รายการ

94,588.00       94,588.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จก. 
เสนอราคา 94,588.00 บาท

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จก. 
ตกลงราคา 94,588.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 405/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

56 ซ้ือ Steam Test 
Pack PCD 1 hrs.     
จ านวน 1 รายการ

96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจนิ ีจ ากดั                   
เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั เทอราจนิ ีจ ากดั                   
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 406/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

57 ซ้ือ 23122009 
VISIPAQUE IV 
SOL320 MGL         
จ านวน 2 รายการ

81,705.20       81,705.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั              
เสนอราคา 81,705.20 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั              
ตกลงราคา 81,705.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 407/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

58 ซ้ือ SPINAL BLOCK 
SET STERILE          
 จ านวน 1 รายการ

7,350.00        7,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั                    
เสนอราคา 7,350.00 บาท

บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั                    
ตกลงราคา 7,350.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 408/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

59 ซ้ือ 1692 alterna    
2 PC                  
จ านวน 7 รายการ

98,252.75       98,252.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั          
เสนอราคา 98,252.75 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั          
ตกลงราคา 98,252.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 409/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

60 ซ้ือ POSE LUBRIC 
MILK                   
จ านวน 1 รายการ

84,000.00       84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั               
เสนอราคา 84,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั               
ตกลงราคา 84,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 410/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

61 ซ้ือ แวน่ตาปอ้งกนั
การติดเชือ้             
จ านวน 2 รายการ

96,800.00       96,800.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วน กรีน เอม็ ดี                  
เสนอราคา 96,800.00 บาท

หา้งหุน้ส่วน กรีน เอม็ ดี                  
ตกลงราคา 96,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 411/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

62 ซ้ือ 100783190 
เคร่ืองชว่ยใส่ทอ่ขว่ย
หายใจระบบวดีีทศัน ์ 
จ านวน 1 รายการ

85,600.00       85,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                 
เสนอราคา 85,600.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                 
ตกลงราคา 85,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 412/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

63 ซ้ือ หนา้กากส าหรับ
ยดึตรึงผู้ปว่ยขณะฉาย
รังสี               
จ านวน 1 รายการ

57,600.00       57,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บซิ ไลน ์จ ากดั                     
เสนอราคา 57,600.00 บาท

บริษทั บซิ ไลน ์จ ากดั                     
ตกลงราคา 57,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 413/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

68 ซ้ือ FG11-R111 -
0017 กระดาษองิค์
เจท็เคลือบด้าน      
150 แกรม            
จ านวน 5 รายการ

32,870.00       32,870.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากดั                 
เสนอราคา 32,870.00 บาท

บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากดั                 
ตกลงราคา 32,870.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 031/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

69 ซ้ือ สต๊ิกเกอร์ไดเร็ก
เทอมอล                
จ านวน 1 รายการ

28,890.00       28,890.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี สมาร์ท จ ากดั                   
เสนอราคา 28,890.00 บาท

บริษทั ดี สมาร์ท จ ากดั                   
ตกลงราคา 28,890.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 032/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

70 ซ้ือ กล่องไปรษณ๊ย ์   
จ านวน 3 รายการ

6,500.00        6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                  
เสนอราคา 6,500.00 บาท

บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                  
ตกลงราคา 6,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 033/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

71 ซ้ือ สต๊ิกเกอร์พวีซีีปัม๊
วงกลม ขนาด 2 ซม.  
จ านวน 1 รายการ

22,800.00       22,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                  
เสนอราคา 22,800.00 บาท

บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                  
ตกลงราคา 22,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 034/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

72 ซ้ือ กล่องลูกฟกูฝาชน 
จ านวน 1 รายการ

6,099.00        6,099.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แคส คาร์ต้ัน  อนิดัสทร้ี จ ากดั    
เสนอราคา 6,099.00 บาท

บริษทั แคส คาร์ต้ัน  อนิดัสทร้ี จ ากดั    
ตกลงราคา 6,099.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 035/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

73 ซ้ือ สต๊ิกเกอร์ไดเร็ก
เทอมอล                
จ านวน 1 รายการ

98,700.00       98,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี สมาร์ท จ ากดั                   
เสนอราคา 98,700.00 บาท

บริษทั ดี สมาร์ท จ ากดั                   
ตกลงราคา 98,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 036/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

74 ซ้ือ Toner Fuji 
Xerox                  
จ านวน 4 รายการ

89,400.00       89,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                               
เสนอราคา 89,400.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                                 
ตกลงราคา 89,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 026/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

75 ซ้ือ Toner HP        
จ านวน 8 รายการ

43,100.00       43,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั     
เสนอราคา 43,100.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั     
ตกลงราคา 43,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 027/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

76 ซ้ือ ชดุยนูฟิอร์ม 
เจา้หนา้ทีห่อ้งผ่าตัด  
จ านวน 1 รายการ

33,600.00       33,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญ พลัส เฮลทแ์คร์ จ ากดั      
เสนอราคา 33,600.00 บาท

บริษทั เจริญ พลัส เฮลทแ์คร์ จ ากดั      
ตกลงราคา 33,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

77 ซ้ือ เส้ือกโิมโนตัวยาว 
 จ านวน 1 รายการ

97,350.00       97,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั               
เสนอราคา 97,350.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั               
ตกลงราคา 97,350.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 054/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

78 ซ้ือ ยางยดื เบอร์ 4   
จ านวน 6 รายการ

7,925.00        7,925.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                 
เสนอราคา 7,925.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                 
ตกลงราคา 7,925.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 055/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

79 ซ้ือ ถงุซิปบรรจอุาหาร
 ขนาด 300 ML  
จ านวน 1 รายการ

15,000.00       15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั      
เสนอราคา 15,000.00 บาท

บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั     
 ตกลงราคา 15,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 056/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

80 ซ้ือ สบูโ่ฟมล้างท า
ความสะอาด           
จ านวน 1 รายการ

73,188.00       73,188.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                  
เสนอราคา 73,188.00 บาท

บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                  
ตกลงราคา 73,188.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 057/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

81 ถงัใส่วสัดุมคีมติดเชือ้ 
 จ านวน 1 รายการ

26,000.00       26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร์แคส ซายนเ์อนซ์ คอนซัล
แตนท ์จ ากดั                              
เสนอราคา 26,000.00 บาท

บริษทั ฟอร์แคส ซายนเ์อนซ์ คอนซัล
แตนท ์จ ากดั                               
ตกลงราคา 26,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 058/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

82 ซ้ือ เต้นทพ์บัสีขาว    
จ านวน 4 รายการ

8,242.00        8,242.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                 
เสนอราคา 78,242.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                 
ตกลงราคา 78,242.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 059/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

83 ซ้ือ พลาสติกแร็ป ของ
ขนาด 1.3 เมตร  
จ านวน 2 รายการ

16,300.00       16,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                 
เสนอราคา 16,300.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                 
ตกลงราคา 16,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 060/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

84 ซ้ือ ถา่น 2A อลัคาไลน์
 จ านวน 2 รายการ

12,420.00       12,420.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยพฒัน ์ซัพพลาย                  
เสนอราคา 12,420.00 บาท

ร้าน ไทยพฒัน ์ซัพพลาย                  
ตกลงราคา 12,420.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 061/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

85 ซ้ือเคร่ืองลับดอกสวา่น
 IMAX img-95  
จ านวน 9 รายการ

4,720.84        4,720.84         เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                      
เสนอราคา 4,720.84 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                      
ตกลงราคา 4,720.84 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 044/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

86 ซ้ือ กล่องทวีดิีจติอล 
สามารถ               
จ านวน 1 รายการ

900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั     
เสนอราคา 900 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั     
ตกลงราคา 900 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 045/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

87 ล้อรถเขน็ ขนาด 3 นิว้
 จ านวน 1 รายการ

2,247.00        2,247.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                               
เสนอราคา 2,247.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                                
ตกลงราคา 2,247.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 046/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

88 ซ้ือ ทอ่ยพูวีซีี HACO 
EC16                  
จ านวน 3 รายการ

3,520.00        3,520.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
เสนอราคา 3,520.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
ตกลงราคา 3,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 047/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

89 กญุแจเปดิประตูลิฟท ์
จ านวน 3 รายการ

3,060.20        3,060.20         เฉพาะเจาะจง บ. ไพโอเนยีร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากดั   
เสนอราคา 3,060.20 บาท

บ. ไพโอเนยีร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากดั   
ตกลงราคา 3,060.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 048/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

90 ซ้ือ สายฉดีช าระ 
พร้อมหวัฉดี           
จ านวน 6 รายการ

14,386.00       14,386.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                      
เสนอราคา 14,386.00 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                      
ตกลงราคา 14,386.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 049/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

91 ซ้ือ ชกัโครก 
TF-2697SCW 
สุขภณัฑ์ 2 ชิน้         
จ านวน 2 รายการ

10,272.00       10,272.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                              
เสนอราคา 10,272.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                              
ตกลงราคา 10,272.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 050/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

92 ล้อรถเขน็ ขนาด 5 นิว้
 จ านวน 1 รายการ

2,920.00        2,920.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั     
เสนอราคา 2,920.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั     
ตกลงราคา 2,920.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 051/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

93 ซ้ือ ลูกล้อยนูเิทน 
ขนาด 4 นิว้           
จ านวน 1 รายการ

4,922.00        4,922.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                               
เสนอราคา 4,922.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                                
ตกลงราคา 4,922.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 052/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

94 ซ้ือ ลูกปนืพดัลม      
จ านวน 4 รายการ

4,309.00        4,309.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                      
เสนอราคา 4,309.00 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                      
ตกลงราคา 4,309.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 053/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

95 ซ้ือปล๊ักไฟ TOSHINO
 TIS-515 3M          
จ านวน 2 รายการ

40,240.00       40,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                      
เสนอราคา 40,240.00 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                      
ตกลงราคา 40,240.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 017/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

96 ซ้ือ เต้าเสียบ วนีา่     
จ านวน 2 รายการ

577.80           577.80           เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                              
เสนอราคา 577.80 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                              
ตกลงราคา 577.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 018/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

97 ซ้ือ AUTOMATIC     
จ านวน 1 รายการ

6,778.00        6,778.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
เสนอราคา 6,778.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
ตกลงราคา 6,778.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 019/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

98 ซ้ือ สายไมโครโฟน    
 จ านวน 1 รายการ

1,251.90        1,251.90         เฉพาะเจาะจง หจก. ทพิวรรณ์อเีล็คทรอนคิ              
เสนอราคา 1,251.90 บาท

หจก. ทพิวรรณ์อเีล็คทรอนคิ              
ตกลงราคา 1,251.90 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 020/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

99 เคร่ืองล าโพงชว่ยสอน
 จ านวน 1 รายการ

35,470.00       35,470.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
เสนอราคา 35,470.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
ตกลงราคา 35,470.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 046/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

100 เกา้อีแ้พทย ์พนกัสูง  
บหุนงัเทยีม            
จ านวน 1 รายการ

5,000.00        5,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั     
เสนอราคา 5,000.00 บาท

บ. ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั     
ตกลงราคา 5,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 047/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

101 พดัลมระบายอากาศ  
 จ านวน 2 รายการ

4,251.00        4,251.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
เสนอราคา 4,251.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
ตกลงราคา 4,251.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 048/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

102 ซ้ือตู้เหล็กบานเปดิทบึ 
 จ านวน 5 รายการ

27,840.00       27,840.00       เฉพาะเจาะจง บ. ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั     
เสนอราคา 27,840.00 บาท

บ. ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั     
ตกลงราคา 27,840.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 049/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

103 ไฟส่องตรวจสวมศีรษะ
 จ านวน 1 รายการ

36,000.00       36,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. ซีเอสเอส เมดิคอล แอนด์ ดีไวซ์ จก.   
เสนอราคา 36,000.00 บาท

บ. ซีเอสเอส เมดิคอล แอนด์ ดีไวซ์ จก.  
 ตกลงราคา 36,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 050/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

104 ซ้ือ เกา้อีส้ านกังาน    
จ านวน 3 รายการ

11,920.00       11,920.00       เฉพาะเจาะจง บ. ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั     
เสนอราคา 11,920.00 บาท

บ. ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั     
  ตกลงราคา 11,920.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 051/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

105 ซ้ือ เกา้อีส้ านกังาน    
 จ านวน 3 รายการ

23,850.00       23,850.00       เฉพาะเจาะจง บ. ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั     
เสนอราคา 23,850.00 บาท

บ. ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั     
ตกลงราคา 23,850.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 052/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

106 ซ้ือ โทรศัพทม์อืถอื 
SAMSUNG a10s     
 จ านวน 2 รายการ

88,200.00       88,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์         
แมชชนิทลูส์ จ ากดั                        
เสนอราคา 88,200.00 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์          
แมชชนิทลูส์ จ ากดั                        
ตกลงราคา 88,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 053/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

107 โต๊ะท างาน 2 ล้ินชกั  
จ านวน 1 รายการ

4,000.00        4,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั     
เสนอราคา 4,000.00 บาท

บ. ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั     
ตกลงราคา 4,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 054/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

108 พดัลมดูดอากาศติด
กระจก PANASONIC 
FV-20WAT            
จ านวน 1 รายการ

32,829.00       32,829.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
เสนอราคา 32,829.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
ตกลงราคา 32,829.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 055/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

109 จา้งพมิพใ์บเสร็จรับเงิน 45,000.00       45,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นวิธรรมดาการพมิพ ์จ ากดั        
เสนอราคา 45,000.00 บาท

บริษทั นวิธรรมดาการพมิพ ์จ ากดั        
ตกลงราคา 45,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

110 จา้งสอบเทยีบเคร่ือง 
วดัความดันโลหติ      
จ านวน 2 รายการ

4,400.00        4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์ จ ากดั         
เสนอราคา 4,400.00 บาท

บริษทั จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์ จ ากดั         
ตกลงราคา 4,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 024/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

111 จา้งทดสอบทอ่และท า
สีทอ่ออกซิเจน     
จ านวน 2 รายการ

16,050.00       16,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ จ ากดั                        
เสนอราคา 16,050.00 บาท

บริษทั ลินเด้ จ ากดั                        
ตกลงราคา 16,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 025/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

112 จา้งเหมาปรับปรุง   
หอผู้ปว่ยพเิศษ        
จ านวน 7 รายการ

99,938.00       99,938.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                               
เสนอราคา 99,938.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                                 
ตกลงราคา 99,938.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 026/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

113 จา้งเหมาติดต้ังไฟ
เต้ารับ                 
จ านวน 5 รายการ

9,748.00        9,748.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
เสนอราคา 9,748.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้        
ตกลงราคา 9,748.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 027/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

114 จา้งเหมาปรับปรุง   
หอผู้ปว่ย ชัน้ 4

83,246.00       83,246.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                               
เสนอราคา 83,246.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                                 
ตกลงราคา 83,246.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 028/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

115 จา้งซ่อมแซมทอ่น้ าทิง้
 จ านวน 10 รายการ

38,199.00       38,199.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                               
เสนอราคา 38,199.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั                                 
ตกลงราคา 38,199.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 071/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

116 จา้งซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ     
จ านวน 10 รายการ

97,800.00       97,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ช รุ่งเจริญกจิ จ ากดั               
เสนอราคา 97,800.00 บาท

บริษทั ช รุ่งเจริญกจิ จ ากดั               
ตกลงราคา 97,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 072/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

117 จา้งซ่อม               
เคร่ืองดูดอากาศ      
จ านวน 2 รายการ

54,000.00       54,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ช รุ่งเจริญกจิ จ ากดั               
เสนอราคา 54,000.00 บาท

บริษทั ช รุ่งเจริญกจิ จ ากดั               
ตกลงราคา 54,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 073/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

118 จา้งซ่อม               
เคร่ืองฮู้ตดูดควนั      
จ านวน 2 รายการ

41,300.00       41,300.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากดั 
เสนอราคา 41,300.00 บาท

บ. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากดั
 ตกลงราคา 41,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 074/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

119 จา้งซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ     
จ านวน 11 รายการ

85,650.00       85,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ช รุ่งเจริญกจิ จ ากดั               
เสนอราคา 85,650.00 บาท

บริษทั ช รุ่งเจริญกจิ จ ากดั               
ตกลงราคา 85,650.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 075/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

120 ไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า
 3 ไส้                  
จ านวน 1 รายการ

1,337.50        1,337.50         เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                              
เสนอราคา 1,337.50 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                              
ตกลงราคา 1,337.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 045/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

121 ซ้ือ Linse free 
shampoo             
จ านวน 1 รายการ

9,095.00        9,095.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ปอ๊ก เมดิค แอนด์ เทรดด้ิง จ ากดั 
เสนอราคา 9,095.00 บาท

บริษทั ปอ๊ก เมดิค แอนด์ เทรดด้ิง จ ากดั
 ตกลงราคา 9,095.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 046/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

122 ซ้ือ แกลลอนพลาสติก
 ขาวใส                
จ านวน 1 รายการ

3,250.00        3,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีดี โปรเซส จ ากดั                
เสนอราคา 3,250.00 บาท

บริษทั  ดีดี โปรเซส จ ากดั                
ตกลงราคา 3,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 047/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

123 ซ้ือ แบตเตอร่ีแหง้     
จ านวน 1 รายการ

30,495.00       30,495.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                              
เสนอราคา 30,495.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                              
ตกลงราคา 30,495.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 048/2563 ลงวนัที ่20 เม.ย.63

124 ซ้ือ แบตเตอร่ีแหง้     
 จ านวน 1 รายการ

2,910.40        2,910.40         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป               
เสนอราคา 2,910.40 บาท

ร้าน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป               
ตกลงราคา 2,910.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 049/2563 ลงวนัที ่24 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

125 ซ้ือ แกส๊หงุต้ม ปตท. 
ขนาด 48 กก.         
จ านวน 1 รายการ

14,400.00       14,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อรุณอมรินทร์แกส๊ จ ากดั          
เสนอราคา 14,400.00 บาท

บริษทั อรุณอมรินทร์แกส๊ จ ากดั          
ตกลงราคา 14,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 016/2563 ลงวนัที ่2 เม.ย.63

126 ซ้ือ น้ ามนัเคร่ืองยนต์
ดีเซล                  
จ านวน 1 รายการ

3,145.80        3,145.80         เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                              
เสนอราคา 3,145.80 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                              
ตกลงราคา 3,145.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 017/2563 ลงวนัที ่7 เม.ย.63

127 ซ้ือขายเคร่ืองเผ้าระวงั
สัญญาณชพีอตัโนมติั
ส าหรับใชใ้นหอ้ง 
X-ray            
จ านวน 1 เคร่ือง

400,000.00     400,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. อ ีฟอร์ แอม แอม จ ากดั (มหาชน)    
เสนอราคา 400,000.00 บาท

บ. อ ีฟอร์ แอม แอม จ ากดั (มหาชน)    
ตกลงราคา 400,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 136/2563 ลงวนัที ่10 เม.ย.63

128 ซ้ือขายฟล์ิมวดัรังสี 
ชนดิ Gafchromic 
EBT3                   
จ านวน 5 กล่อง

185,000.00     185,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บสิซิเนส อะไลเมน้ท ์จ ากดั        
เสนอราคา 185,000.00 บาท

บริษทั บสิซิเนส อะไลเมน้ท ์จ ากดั        
ตกลงราคา 185,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 137/2563 ลงวนัที ่13 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

129 ซ้ือเคร่ืองวดัความดัน
โลหติอตัโนมติั พร้อม
 O2 sat                 

จ านวน 6 เคร่ือง

498,000.00     498,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ จ ากดั 
เสนอราคา 498,000.00 บาท

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ จ ากดั 
ตกลงราคา 498,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 138/2563 ลงวนัที ่14 เม.ย.63

130 ซ้ือขายระบบส ารอง
ขอ้มลูระบบ PACS 
จ านวน 1 ระบบ

4,910,000.00   4,910,000.00   e-bidding บ.เดอะแพรคทเิคิลโซลูชัน่ จก. (มหาชน) 
เสนอราคา 4,910,000.00 บาท

บ.เดอะแพรคทเิคิลโซลูชัน่ จก. (มหาชน)
 ตกลงราคา 4,910,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 139/2563 ลงวนัที ่16 เม.ย.63

131 ซ้ือขายตู้ดูดไอระเหย
ของสารเคม ี           
จ านวน 1 ตู้

295,000.00     295,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอโครเทค จ ากดั                   
เสนอราคา 295,000.00 บาท

บริษทั ไอโครเทค จ ากดั                   
ตกลงราคา 295,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 140/2563 ลงวนัที ่17 เม.ย.63

132 จะซ้ือจะขายออกซิเจน
เหลวทางการแพทย ์  
  จ านวน 70,000 
ลูกบาศกเ์มตร

497,000.00     497,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เสนอราคา 497,000.00 บาท

บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ตกลงราคา 497,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 141/2563 ลงวนัที ่21 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........เมษายน..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.....พฤษภาคม.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

133 จะซ้ือจะขายวล็ีอค โพ
ลีเมอร์คลิปหนบีเส้น
เลือด               
จ านวน 2 รายการ

456,000.00     456,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดเซอร์จ จ ากดั                  
เสนอราคา 456,000.00 บาท

บริษทั เมดเซอร์จ จ ากดั                  
ตกลงราคา 456,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 142/2563 ลงวนัที ่29 เม.ย.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา


