
แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

 บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จ ำกดั  บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จ ำกดั

 เสนอรำคำ 77,040.00 บำท  เสนอรำคำ 77,040.00 บำท

 บริษทั ที.ซี.เอม็.เวสท์วอเตอร์ จ ำกดั  บริษทั ที.ซี.เอม็.เวสท์วอเตอร์ จ ำกดั

เสนอรำคำ 44,940.00 บำท เสนอรำคำ 44,940.00 บำท

บริษัท ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วสิ จ ำกัด                                                      บริษัท ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วสิ จ ำกัด                                                      

เสนอรำคำ 36,380.00 บำท เสนอรำคำ 36,380.00 บำท

บริษทั เอลเมค มำร์เกต็ต้ิง จ ำกดั            บริษทั เอลเมค มำร์เกต็ต้ิง จ ำกดั            

เสนอรำคำ 45,772.00 บำท เสนอรำคำ 45,772.00 บำท

บริษทั ธนวตัน์อนิเตอร์ซัพพลำย จ ำกดั      บริษทั ธนวตัน์อนิเตอร์ซัพพลำย จ ำกดั      

 เสนอรำคำ 96,300.00 บำท  เสนอรำคำ 96,300.00 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั พแีอนด์พเีมดิคอล       หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั พแีอนด์พเีมดิคอล       

เสนอรำคำ 65,000.00 บำท เสนอรำคำ 65,000.00 บำท

บริษทั อ ีซี จ ีคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั         บริษทั อ ีซี จ ีคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั         

 เสนอรำคำ 22,898.00 บำท  เสนอรำคำ 22,898.00 บำท

บริษทั ธนวตัน์อนิเตอร์ซัพพลำย จ ำกดั       บริษทั ธนวตัน์อนิเตอร์ซัพพลำย จ ำกดั       

เสนอรำคำ 94,200.00 บำท เสนอรำคำ 94,200.00 บำท

บริษทั เมทรำไบต์ วนั จ ำกดั                 บริษทั เมทรำไบต์ วนั จ ำกดั                 

เสนอรำคำ 8,342.00 บำท เสนอรำคำ 8,342.00 บำท
65-0009  ลงวนัที่  7 ต.ค. 649

ค่ำเช่ำเบต็เตล็ด                  

             จ ำนวน 1 รำยกำร
8,342.00 8,342.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

65-0008  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

8
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
              จ ำนวน 1 รำยกำร

64,200.00 64,200.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0001  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

7
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
              จ ำนวน 1 รำยกำร

22,898.00 22,898.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

65-0006  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

6
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
              จ ำนวน 1 รำยกำร

65,000.00 65,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0007  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

5
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
              จ ำนวน 1 รำยกำร

96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

65-0004  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

4
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

              จ ำนวน 1 รำยกำร
45,772.00 45,772.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0005  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

3
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

     จ ำนวน 1 รำยกำร
36,380.00 36,380.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

65-0002  ลงวนัที่ 7 ต.ค. 64

2
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
              จ ำนวน 1 รำยกำร

44,940.00 44,940.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0003  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

1
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
              จ ำนวน 1 รำยกำร

77,040.00 77,040.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

1/12



แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

นำยอดิศักด์ิ แสงผำด                              นำยอดิศักด์ิ แสงผำด                              

เสนอรำคำ 24,444.00 บำท เสนอรำคำ 24,444.00 บำท

บริษทั เกทเวย ์เฮลท์แคร์ จ ำกดั            บริษทั เกทเวย ์เฮลท์แคร์ จ ำกดั            

เสนอรำคำ 27,500.00 บำท เสนอรำคำ 27,500.00 บำท

บริษทั ธนวตัน์อนิเตอร์ซัพพลำย จ ำกดั       บริษทั ธนวตัน์อนิเตอร์ซัพพลำย จ ำกดั       

เสนอรำคำ 64,200.00 บำท เสนอรำคำ 64,200.00 บำท

บริษทั บุค๊ โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั                                 บริษทั บุค๊ โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั                                 

เสนอรำคำ 64,160.00 บำท เสนอรำคำ 64,160.00 บำท

บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั                                  บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั                                  

เสนอรำคำ 26225.70 บำท เสนอรำคำ 26225.70 บำท

บริษทั เร็นโทคิล อนินิเชียล (ประเทศไทย) จ ำกดั                                               บริษทั เร็นโทคิล อนินิเชียล (ประเทศไทย) จ ำกดั                                               

เสนอรำคำ 95,872.00 บำท เสนอรำคำ 95,872.00 บำท

บริษทั โทรคมนำคมแหง่ชำติ จ ำกดั (มหำชน)                                     บริษทั โทรคมนำคมแหง่ชำติ จ ำกดั (มหำชน)                                     

เสนอรำคำ 5,094.00 บำท เสนอรำคำ 5,094.00 บำท

บริษทั เอซี เพส คอนโทรล เอก็ซ์เพร์ิท จ ำกดั                              บริษทั เอซี เพส คอนโทรล เอก็ซ์เพร์ิท จ ำกดั                              

เสนอรำคำ 120,000.00 บำท เสนอรำคำ 120,000.00 บำท

บริษทั ดีมำร์ค จ ำกดั                        บริษทั ดีมำร์ค จ ำกดั                        

เสนอรำคำ 6,000.00 บำท เสนอรำคำ 6,000.00 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว    65-0017  ลงวนัที่  7 ต.ค. 6418
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

             จ ำนวน  1 รำยกำร
6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0016  ลงวนัที่   7 ต.ค. 64

17
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1 รำยกำร

120,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว    65-0023  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

16
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1 รำยกำร

5,094.00 5,094.00 เฉพำะเจำะจง

65-0014  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

15
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1 รำยกำร

95,872.00 95,872.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0015  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

14
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
              จ ำนวน 1 รำยกำร

26,225.70 26,225.70 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

65-0012  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

13
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

              จ ำนวน 1 รำยกำร
64,160.00 64,160.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0013  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

12
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
              จ ำนวน 1 รำยกำร

64,200.00 64,200.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

65-0011  ลงวนัที่ 7 ต.ค. 64 11
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
              จ ำนวน 1 รำยกำร

27,500.00 27,500.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

10
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1 รำยกำร

24,444.00 24,444.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0010  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64
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แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

บริษทั เอเลร่อน เน็ตเวร์ิค จ ำกดั             บริษทั เอเลร่อน เน็ตเวร์ิค จ ำกดั             

 เสนอรำคำ 9,680.00 บำท  เสนอรำคำ 9,680.00 บำท

บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ำกดั                  บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ำกดั                  

เสนอรำคำ 12,000.00 บำท เสนอรำคำ 12,000.00 บำท

บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกดั                             บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกดั                             

เสนอรำคำ 65,484.00 บำท เสนอรำคำ 65,484.00 บำท

บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกดั                             บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกดั                             

เสนอรำคำ 28,312.20 บำท เสนอรำคำ 28,312.20 บำท

หำ้งหุน้ส่วนสำมัญ ศุภำนี                     หำ้งหุน้ส่วนสำมัญ ศุภำนี                     

เสนอรำคำ  46,882.00 บำท เสนอรำคำ  46,882.00 บำท

เสนอรำคำ 17,522.00 บำท เสนอรำคำ 17,522.00 บำท

บริษทั แนบบลำ ดิจติอล จ ำกดั              บริษทั แนบบลำ ดิจติอล จ ำกดั              

เสนอรำคำ 45,000.00 บำท เสนอรำคำ 45,000.00 บำท

บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ำกดั        บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ำกดั        

เสนอรำคำ 6,420.00 บำท เสนอรำคำ 6,420.00 บำท

บริษทั ซีนิธ ซำยน์ จ ำกดั                   บริษทั ซีนิธ ซำยน์ จ ำกดั                   

เสนอรำคำ 49,220.00 บำท เสนอรำคำ 49,220.00 บำท

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

   65-0019  ลงวนัที่  7 ต.ค. 6420
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

19
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

9,680.00 9,680.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว    65-0018  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

บริษัท ประชำรัฐรักสำมคักำญจนบุรี (วสิำหกจิเพื่อ

สังคม) จ ำกดั

บริษัท ประชำรัฐรักสำมคักำญจนบุรี (วสิำหกจิ

เพื่อสังคม) จ ำกดั เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 64-0001890 ลงวนัที่ 29 ก.ย. 64  24
ค่ำอำหำร                         

     จ ำนวน 1 รำยกำร
17,522.00 17,522.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว    65-0025  ลงวนัที่  30 ต.ค. 64

27
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

49,220.00 49,220.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว    65-0026  ลงวนัที่  4 ต.ค. 64

26
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

6,420.00 6,420.00 เฉพำะเจำะจง

25
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว    65-0024  ลงวนัที่  7 ต.ค. 64

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว    65-0021  ลงวนัที่ 7 ต.ค. 64

23
ค่ำอำหำร                         

     จ ำนวน 1 รำยกำร
46,882.00 46,882.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 64-0001889 ลงวนัที่ 29 ก.ย. 64  

22
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

             จ ำนวน  1 รำยกำร
28,312.20 28,312.20 เฉพำะเจำะจง

21
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

65,484.00 65,484.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว    65-0020  ลงวนัที่ 7 ต.ค. 64
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แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

บริษทั แรพพอท จ ำกดั                     บริษทั แรพพอท จ ำกดั                     

เสนอรำคำ 14,231.00 บำท เสนอรำคำ 14,231.00 บำท

บริษทั เอ.ไอ.เอม็  โปรเจค็ จ ำกดั                   บริษทั เอ.ไอ.เอม็  โปรเจค็ จ ำกดั                   

เสนอรำคำ 7,490.00 บำท เสนอรำคำ 7,490.00 บำท

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั    บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั    

เสนอรำคำ 4,500.00 บำท เสนอรำคำ 4,500.00 บำท

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั    บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั    

เสนอรำคำ 4,500.00 บำท เสนอรำคำ 4,500.00 บำท

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั    บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั    

เสนอรำคำ 15,000.00 บำท เสนอรำคำ 15,000.00 บำท

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั    บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั    

เสนอรำคำ 30,000.00 บำท เสนอรำคำ 30,000.00 บำท

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั    บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั    

เสนอรำคำ 9,000.00 บำท เสนอรำคำ 9,000.00 บำท

บริษทั แคร์สตรีม เฮลธ ์(มหำชน) จ ำกดั      บริษทั แคร์สตรีม เฮลธ ์(มหำชน) จ ำกดั      

เสนอรำคำ 90,950.00 บำท เสนอรำคำ 90,950.00 บำท

บริษทั โสถถวิฒัน์ จ ำกดั                      บริษทั โสถถวิฒัน์ จ ำกดั                      

เสนอรำคำ  5,7780.00 บำท เสนอรำคำ  5,7780.00 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

    65-0029 ลงวนัที่ 4 ต.ค. 6430
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0033 ลงวนัที่ 4 ต.ค. 64

35
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

             จ ำนวน  1 รำยกำร
57,780.00 57,780.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0034 ลงวนัที่ 4 ต.ค. 64

34
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

90,950.00 90,950.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0031 ลงวนัที่ 4 ต.ค. 64

33
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0032 ลงวนัที่ 4 ต.ค. 64

32
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0029 ลงวนัที่ 4 ต.ค. 64

31
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0030 ลงวนัที่ 4 ต.ค. 64

30
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

             จ ำนวน  1 รำยกำร
4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0027 ลงวนัที่ 29 ก.ย. 64 

29
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

7,490.00 7,490.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว    65-0028 ลงวนัที่ 4 ต.ค. 64

28
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

14,231.00 14,231.00 เฉพำะเจำะจง
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แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จ ำกดั                    บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จ ำกดั                    

เสนอรำคำ 27,820.00 บำท เสนอรำคำ 27,820.00 บำท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ำกดั               บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ำกดั               

เสนอรำคำ 75,000.00 บำท เสนอรำคำ 75,000.00 บำท

เสนอรำคำ 600,480.00 บำท เสนอรำคำ 600,480.00 บำท

บริษทั อรุณอมรินทร์แกส๊ จ ำกดั               บริษทั อรุณอมรินทร์แกส๊ จ ำกดั               

เสนอรำคำ 12,000.00 บำท เสนอรำคำ 12,000.00 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้                หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้                

เสนอรำคำ 8,600.00 บำท เสนอรำคำ 8,600.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั วรไทย เฮลธแ์คร์ จ ำกดั                  บริษทั วรไทย เฮลธแ์คร์ จ ำกดั                  

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 6,848.00 บำท เสนอรำคำ 6,848.00 บำท

นำงสำวสุรีย ์แซ่เฮง                           นำงสำวสุรีย ์แซ่เฮง                           

เสนอรำคำ 500,000.00 บำท เสนอรำคำ 500,000.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั เคร่ืองมือแพทย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั                                            บริษทั เคร่ืองมือแพทย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั                                            

จ ำนวน 5 รำยกำร เสนอรำคำ 37,3500.00  บำท เสนอรำคำ 37,3500.00  บำท

บริษทั ไซน์อมิแพคท์ จ ำกดั                   บริษทั ไซน์อมิแพคท์ จ ำกดั                   

เสนอรำคำ 4,708.00 บำท เสนอรำคำ 4,708.00 บำท

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0041 ลงวนัที่ 6 ต.ค. 64

บริษทั ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์      
ซัพพลำย จ ำกดั

บริษทั ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์      
ซัพพลำย จ ำกดั38

วสัดุคอมพวิเตอร์                
          จ ำนวน 1 รำยกำร

600,480.00 600,480.00 e-bidding

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0046 ลงวนัที่ 15 ต.ค. 6444
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1 รำยกำร

4,708.00 4,708.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0044 ลงวนัที่ 14 ต.ค. 64

43 373,500.00 373,500.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 64-0001140 ลงวนัที่ 24 พ.ค. 64

42
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1 รำยกำร

500,000.00 500,000.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0063 ลงวนัที่ 27 ต.ค. 64

41 6,848.00 6,848.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0042 ลงวนัที่ 11 ต.ค. 64

40
ค่ำวสัดุส ำนักงำน                 

     จ ำนวน 1 รำยกำร
8,600.00 8,600.00 เฉพำะเจำะจง

39
110 ค่ำเชื้อเพลิง(หงุต้ม)        

          จ ำนวน 1 รำยกำร
12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0039 ลงวนัที่ 11 ต.ค. 64

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0035 ลงวนัที่ 4 ต.ค. 64

37
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

75,000.00 75,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว     65-0022 ลงวนัที่ 7 ต.ค. 64

36
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    
             จ ำนวน  1 รำยกำร

27,820.00 27,820.00 เฉพำะเจำะจง
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แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

บริษทั อ ีซี จ ีคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั          บริษทั อ ีซี จ ีคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั          

เสนอรำคำ 588.50 บำท เสนอรำคำ 588.50 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้                หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้                

เสนอรำคำ 3,983.30 บำท เสนอรำคำ 3,983.30 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้                หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้                

เสนอรำคำ 7,919.00 บำท เสนอรำคำ 7,919.00 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้                หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้                

เสนอรำคำ 2,849.00 บำท เสนอรำคำ 2,849.00 บำท

นำงสำวธญัณีย ์โอภำสไชยรัตน์                     นำงสำวธญัณีย ์โอภำสไชยรัตน์                     

เสนอรำคำ 680.00 บำท เสนอรำคำ 680.00 บำท

นำงสำวสุรีย ์แซ่เฮง                           นำงสำวสุรีย ์แซ่เฮง                           

เสนอรำคำ 66,000.00 บำท เสนอรำคำ 66,000.00 บำท

ส.อ.กมลภพ บ ำรุงรักษ ์                       ส.อ.กมลภพ บ ำรุงรักษ ์                       

เสนอรำคำ 79,200.00 บำท เสนอรำคำ 79,200.00 บำท

นำยโอมกติถ ์พงศ์พนรัตน์                     นำยโอมกติถ ์พงศ์พนรัตน์                     

เสนอรำคำ 26,000.00 บำท เสนอรำคำ 26,000.00 บำท

บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค            บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค            

เสนอรำคำ 230,000.00 บำท เสนอรำคำ 230,000.00 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0052 ลงวนัที่ 18 ต.ค. 6450
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1  รำยกำร

66,000.00 66,000.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0054 ลงวนัที่ 18 ต.ค. 64

53
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

        จ ำนวน 1 รำยกำร
230,000.00 230,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0059 ลงวนัที่ 26 ต.ค. 64

52
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1  รำยกำร

26,400.00 26,400.00 เฉพำะเจำะจง

51
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1  รำยกำร

79,200.00 79,200.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0053 ลงวนัที่ 18 ต.ค. 64

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0050  ลงวนัที่ 15 ต.ค. 64

49
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 2  รำยกำร

680.00 680.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0051 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 64

48
ค่ำวสัดุช่ำง                        

       จ ำนวน 6 รำยกำร
2,849.00 2,849.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0048 ลงวนัที่ 15 ต.ค. 64

47
ค่ำวสัดุช่ำง                        

       จ ำนวน 4 รำยกำร
7,919.00 7,919.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0049 ลงวนัที่ 15 ต.ค. 64

46
ค่ำวสัดุช่ำง                        

       จ ำนวน 4 รำยกำร
3,983.30 3,983.30 เฉพำะเจำะจง

45
ค่ำวสัดุช่ำง                        

       จ ำนวน 1 รำยกำร
588.50 588.50 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0047 ลงวนัที่ 15 ต.ค. 64

6/12



แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค            บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค            

เสนอรำคำ 249,000.00 บำท เสนอรำคำ 249,000.00 บำท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ำกดั               บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ำกดั               

เสนอรำคำ 161,000.00 บำท เสนอรำคำ 161,000.00 บำท

บริษทั บลิเล่ียนมิลเล่ียนเทรดด้ิง จ ำกดั    บริษทั บลิเล่ียนมิลเล่ียนเทรดด้ิง จ ำกดั    

เสนอรำคำ 36,640.00 บำท เสนอรำคำ 36,640.00 บำท

บริษทั ไอ.เจ.สยำม จ ำกดั                      บริษทั ไอ.เจ.สยำม จ ำกดั                      

เสนอรำคำ 24,110.00 บำท เสนอรำคำ 24,110.00 บำท

บริษทั ไอ.เจ.สยำม จ ำกดั                      บริษทั ไอ.เจ.สยำม จ ำกดั                      

เสนอรำคำ 19,650.00 บำท เสนอรำคำ 19,650.00 บำท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ำกดั                 บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ำกดั                 

เสนอรำคำ 342,435.00 บำท เสนอรำคำ 342,435.00 บำท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ำกดั                 บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ำกดั                 

เสนอรำคำ 490,515.00 บำท เสนอรำคำ 490,515.00 บำท

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 600,000 บำท เสนอรำคำ 600,000 บำท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ำกดั                 บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ำกดั                 

เสนอรำคำ 462,750.00 บำท เสนอรำคำ 462,750.00 บำท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

60
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

        จ ำนวน 1 รำยกำร
490,515.00 490,515.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0068 ลงวนัที่ 26 ต.ค. 64

ค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพทย์-
บคุคลภำยนอก

นำงสำวเปรมมิกำ ชนวฒัน์                     

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0070 ลงวนัที่ 26 ต.ค. 6462
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

        จ ำนวน 1 รำยกำร
462,750.00 462,750.00 เฉพำะเจำะจง

61 600,000.00 600,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0069 ลงวนัที่27 ต.ค. 64
นำงสำวเปรมมิกำ ชนวฒัน์                     

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0065 ลงวนัที่ 1 พ.ย. 64

59
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

        จ ำนวน 1 รำยกำร
342,435.00 342,435.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0066 ลงวนัที่ 27 ต.ค. 64

58
ค่ำวสัดุส ำนักงำน                 

     จ ำนวน 3 รำยกำร
19,650.00 19,650.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต่ ำสุด 65-0062 ลงวนัที่ 19 ต.ค. 64

57
ค่ำวสัดุอืน่ๆ                       

     จ ำนวน 1 รำยกำร
24,110.00 24,110.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0064 ลงวนัที่ 27 ต.ค. 64

56
ค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครัว        

       จ ำนวน 1 รำยกำร
36,640.00 36,640.00 e-bidding

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0060 ลงวนัที่ 26 ต.ค. 64

55
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

        จ ำนวน 1 รำยกำร
161,000.00 161,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0061 ลงวนัที่ 26 ต.ค. 64

54
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ    

        จ ำนวน 1 รำยกำร
249,000.00 249,000.00 เฉพำะเจำะจง
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แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั    

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 211,647.00 บำท เสนอรำคำ 211,647.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ำกดั (มหำชน)        บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ำกดั (มหำชน)        

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 74,750.00 บำท เสนอรำคำ 74,750.00 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้           หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้           

เสนอรำคำ 5,041.00 บำท เสนอรำคำ 5,041.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ำกดั (มหำชน)        บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ำกดั (มหำชน)        

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 12,5000.00 บำท เสนอรำคำ 12,5000.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ำกดั                   บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ำกดั                   

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 12,500.00 บำท เสนอรำคำ 12,500.00 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้                หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้                

เสนอรำคำ 5,185.00 บำท เสนอรำคำ 5,185.00 บำท

บริษทั ที แอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ำกดั            บริษทั ที แอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ำกดั            

เสนอรำคำ 38,000.00 บำท เสนอรำคำ 38,000.00 บำท

ร้ำน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                   ร้ำน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                   

เสนอรำคำ 14,660.00 บำท เสนอรำคำ 14,660.00 บำท

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ(ทั่วไป)                                    บริษทั ที.ซี.เอม็.เวสท์วอเตอร์ จ ำกดั             บริษทั ที.ซี.เอม็.เวสท์วอเตอร์ จ ำกดั             

จ ำนวน 10 รำยำกำร เสนอรำคำ 27,713.00 บำท เสนอรำคำ 27,713.00 บำท

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

14,660.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0081 ลงวนัที่ 1 พ.ย. 6470
ค่ำวสัดุช่ำง                        

     จ ำนวน 2 รำยกำร
14,660.00

71 27,713.00 27,713.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0082 ลงวนัที่ 28 ต.ค. 64

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0079 ลงวนัที่ 1 พ.ย. 64

69
ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์             

          จ ำนวน 3 รำยกำร
38,000.00 38,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0080 ลงวนัที่ 28 ต.ค.64

68
ค่ำวสัดุช่ำง                        

          จ ำนวน 4 รำยกำร
5,185.00 5,185.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0077 ลงวนัที่ 1 พ.ย. 64

67 7,383.00 7,383.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0077  ลงวนัที่ 1 พ.ย. 64

66 12,500.00 12,500.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0075 ลงวนัที่ 20 ต.ค. 64

65
ค่ำครุภณัฑ์มูลค่ำต่ ำกวำ่เกณฑ์ 

      จ ำนวน 1 รำยกำร
5,041.00 5,041.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0076 ลงวนัที่ 1 พ.ย. 64

64 74,750.00 74,750.00 เฉพำะเจำะจง

63 211,647.00 211,647.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0074 ลงวนัที่ 20 ต.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................
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แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ค่ำซ่อมซมและบ ำรุงรักษำ                             

(ยำนพำหนะ)

จ ำนวน 5 รำยกำร เสนอรำคำ 7,490.00 บำท เสนอรำคำ 7,490.00 บำท

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ                    

และเคร่ืองฟอกอำกำศ

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 14,980.00 บำท เสนอรำคำ 14,980.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั กอบทองโพลี 2004 จ ำกดั                  บริษทั กอบทองโพลี 2004 จ ำกดั                  

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 28,000.00 บำท เสนอรำคำ 28,000.00 บำท

บริษทั อรุณอมรินทร์แกส๊ จ ำกดั               บริษทั อรุณอมรินทร์แกส๊ จ ำกดั               

เสนอรำคำ 6,000.00 บำท เสนอรำคำ 6,000.00 บำท

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ                             

(ยำนพำหนะ)

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 4,708.00 บำท เสนอรำคำ 4,708.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั  ไพรม์ เมดิคอล จ ำกดั                 บริษทั  ไพรม์ เมดิคอล จ ำกดั                 

จ ำนวน 37 รำยกำร เสนอรำคำ 3,345,801.00 บำท เสนอรำคำ 3,345,801.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ดรัก เทสท์ต้ิง                หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ดรัก เทสท์ต้ิง                

จ ำนวน 42 รำยกำร เสนอรำคำ 689,292.00 บำท เสนอรำคำ 689,292.00 บำท

บริษทั เอม็.วอเตอร์ จ ำกดั                    บริษทั เอม็.วอเตอร์ จ ำกดั                    

เสนอรำคำ 73,910.25 บำท เสนอรำคำ 73,910.25 บำท

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 64-0001889  ลงวนัที่ 29 ก.ย.64

บริษทั แอดเวนิโอ จ ำกดั                      

บริษทั สแกนสยำม บริกำร จ ำกดั             

79
ค่ำวสัดุอำหำร                    

          จ ำนวน 1 รำยกำร
73,910.25 73,910.25 เฉพำะเจำะจง

ร้ำน โชติธนำรวมยนต์                         

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ล าดบัที่

ร้ำน โชติธนำรวมยนต์                         

บริษทั แอดเวนิโอ จ ำกดั                      

บริษทั สแกนสยำม บริกำร จ ำกดั             

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต่ ำสุด 65-0072 ลงวนัที่ 19 ต.ค. 6478 689,292.50 689,292.50 e-bidding

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0087 ลงวนัที่  4 พ.ย. 64

77 3,345,801.00 3,345,801.00 e-bidding เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต่ ำสุด 65-008  ลงวนัที่ 9 ก.ค. 64

76 4,708.00 4,708.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0085 ลงวนัที่ 28 ต.ค. 64

75
110 ค่ำเชื้อเพลิง (หงุต้ม)       
            จ ำนวน 1 รำยกำร

6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0086 ลงวนัที่ 4 พ.ย. 64

74 28,000.00 28,000.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0083 ลงวนัที่ 28 ต.ค. 64

73 16,050.00 16,050.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0085 ลงวนัที่ 28 ต.ค. 64

72 7,490.00 7,490.00 เฉพำะเจำะจง
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แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

นำงสำวสำลินี จนัทร์อยูจ่ริง                    นำงสำวสำลินี จนัทร์อยูจ่ริง                    

เสนอรำคำ 53,400.00 บำท เสนอรำคำ 53,400.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั กบิไทย จ ำกดั                          บริษทั กบิไทย จ ำกดั                          

จ ำนวน 3 รำยกำร เสนอรำคำ 72,118.00 บำท เสนอรำคำ 72,118.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทสไทย) จ ำกดั                               บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทสไทย) จ ำกดั                               

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 73,295.00 บำท เสนอรำคำ 73,295.00 บำท

นำงสำวนำรถระว ีอน้ศรีสวสัด์ิ                นำงสำวนำรถระว ีอน้ศรีสวสัด์ิ                

เสนอรำคำ 60,000.00 บำท เสนอรำคำ 60,000.00 บำท

นำยสิทธเิดช นวลนิ่ม                         นำยสิทธเิดช นวลนิ่ม                         

เสนอรำคำ 20,000.00 บำท เสนอรำคำ 20,000.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั ไทยกอ๊ส จ ำกดั                            บริษทั ไทยกอ๊ส จ ำกดั                            

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ  47,500.00 บำท เสนอรำคำ  47,500.00 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อปุกรณ์และเคมีวจิยั            หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อปุกรณ์และเคมีวจิยั            

เสนอรำคำ  40,660.00 บำท เสนอรำคำ  40,660.00 บำท

บริษทั นัมเบอร์นำยน์โปรมีเดียว จ ำกดั   บริษทั นัมเบอร์นำยน์โปรมีเดียว จ ำกดั   

เสนอรำคำ 53,500.00 บำท เสนอรำคำ 53,500.00 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อลัตร้ำ โคลด์ คลินิก      หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อลัตร้ำ โคลด์ คลินิก      

เสนอรำคำ 10,700.00 บำท เสนอรำคำ 10,700.00 บำท

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-010 ลงวนัที่ 5 พ.ย. 6488
ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์             

          จ ำนวน 3 รำยกำร
10,700.00 10,700.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0099 ลงวนัที่  4 พ.ย. 64

87
ค่ำวสัดุส ำนักงำน                 

         จ ำนวน 3 รำยกำร
53,500.00 53,500.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0100 ลงวนัที่  4 พ.ย. 64

86
ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์             

          จ ำนวน 1 รำยกำร
40,660.00 40,660.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0093 ลงวนัที่ 1 พ.ย. 64

85 47,500.00 47,500.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0097 ลงวนัที่ 27 ต.ค. 64

84
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              

         จ ำนวน 1 รำยกำร
20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0091 ลงวนัที่ 1 พ.ย. 64

83
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              

         จ ำนวน 1 รำยกำร
60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0092 ลงวนัที่ 1 พ.ย. 64

82 73,295.00 73,295.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0089  ลงวนัที่ 1 พ.ย. 64

81 72,118.00 72,118.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0090 ลงวนัที่  1 พ.ย. 64

80
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              

       จ ำนวน 1 รำยกำร
53,400.00 53,400.00 เฉพำะเจำะจง

10/12



แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

บริษทั มำสเตอร์ บสิซิเนส พำร์ทเนอร์โกลด์ จ ำกดั                                       บริษทั มำสเตอร์ บสิซิเนส พำร์ทเนอร์โกลด์ จ ำกดั                                       

เสนอรำคำ 8,240.00 บำท เสนอรำคำ 8,240.00 บำท

ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์                                    บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ำกดั                                        บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ำกดั                                        

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ  87,275.00 บำท เสนอรำคำ  87,275.00 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ทิพวรรณ์อเีล็คทรอนิค      หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ทิพวรรณ์อเีล็คทรอนิค      

เสนอรำคำ 57,951.20 บำท เสนอรำคำ 57,951.20 บำท

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั       บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั       

เสนอรำคำ 5,320.00 บำท เสนอรำคำ 5,320.00 บำท

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั       บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง (1992) จ ำกดั       

เสนอรำคำ 17,939.86 บำท เสนอรำคำ 17,939.86 บำท

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ำกดั                     บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ำกดั                     

เสนอรำคำ 99,760.00 บำท เสนอรำคำ 99,760.00 บำท

บริษทั ไอทวสิท จ ำกดั                            บริษทั ไอทวสิท จ ำกดั                            

เสนอรำคำ 1,540.80 บำท เสนอรำคำ 1,540.80 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้           หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมชัยกำรไฟฟำ้           

เสนอรำคำ 987.00 บำท เสนอรำคำ 987.00 บำท

บริษทั มำสเตอร์ บสิซิเนส พำร์ทเนอร์โกลด์ จ ำกดั                                       บริษทั มำสเตอร์ บสิซิเนส พำร์ทเนอร์โกลด์ จ ำกดั                                       

เสนอรำคำ 24,760.00 บำท เสนอรำคำ 24,760.00 บำท

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ

65-0103 ลงวนัที่ 5 พ.ย. 6490 87,275.00 87,275.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว

89
ค่ำวสัดุช่ำง                        

          จ ำนวน 1 รำยกำร
8,240.00 8,240.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0102 ลงวนัที่  4 พ.ย. 64

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0109 ลงวนัที่  4 พ.ย. 64

97
ค่ำวสัดุช่ำง                        

          จ ำนวน 1 รำยกำร
24,760.00 24,760.00 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0110 ลงวนัที่ 29 ต.ค. 64

96
ค่ำวสัดุช่ำง                        

          จ ำนวน 1 รำยกำร
987.00 987.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0107

95
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1 รำยกำร

1,540.80 1,540.80 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0108 ลงวนัที่ 29 ต.ค. 64

94
ค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครัว        

       จ ำนวน 2 รำยกำร
99,760.00 99,760.00 เฉพำะเจำะจง

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0105 ลงวนัที่  4 พ.ย. 64

93
ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์             

       จ ำนวน 8 รำยกำร
17,939.86 17,939.86 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0106 ลงวนัที่  4 พ.ย. 64

92
ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์             

      จ ำนวน 3 รำยกำร
5,320.00 5,320.00 เฉพำะเจำะจง

91
ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิย ุ        

         จ ำนวน 2 รำยกำร
57,951.20 57,951.20 เฉพำะเจำะจง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0104 ลงวนัที่  4 พ.ย. 64
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แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

บริษทั โทรคมนำคมแหง่ชำติ จ ำกดั (มหำชน)                                     บริษทั โทรคมนำคมแหง่ชำติ จ ำกดั (มหำชน)                                     

เสนอรำคำ 462,240.00 บำท เสนอรำคำ 462,240.00 บำท

                                           (นางนิตยา   เจือนาค)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม............2564..........................................

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

                         นักวิชาการพัสดปุฏบิตักิาร                                    หวัหน้ากลุ่มงานพัสดแุละบ ารุงรักษา

เปน็ผู้เสนอรำคำรำยเดียว 65-0111 ลงวนัที่ 1 พ.ย. 64

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

                          (นายนลวัชร์  พานิชกุล )

98
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร              
           จ ำนวน 1 รำยกำร

462,240.00 462,240.00 เฉพำะเจำะจง
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