
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จะซ้ือจะขายถุงมือส าหรับตรวจโรค 
    จ านวน 1 รายการ

495,280.00     495,280.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสยามมินท ์                          
เสนอราคา 495,280.00 บาท

ร้านสยามมินท ์                          
  ตกลงราคา 495,280.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค.62

2 ซ้ือ XYLENE,AR 4L             
จ านวน 2 รายการ

42,372.00      42,372.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด     
 เสนอราคา 42,372.00 บาท

บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด     
 ตกลงราคา 42,372.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

3 ซ้ือสไลด์ฝ้าชนิดขอบละเอียด 72 
แผ่น/ กล่อง จ านวน 2 รายการ

18,618.00      18,618.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด              
 เสนอราคา 18,618.00 บาท

บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด             
 ตกลงราคา 18,618.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

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

        9,600.00        9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจีนี จ ากัด                 
เสนอราคา 9,600.00 บาท

บริษทั เทอราจีนี จ ากัด                
ตกลงราคา 9,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

5 ซ้ือ WRAP  ผ้าหอ่เคร่ืองมือแพทย์ 
24*24  จ านวน 3 รายการ

      96,300.00      96,300.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์     
  เสนอราคา 96,300.00 บาท

หา้งหุ้นส่วน วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์     
  ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

6 ซ้ือ Spinal  Black Set              
 จ านวน 1 รายการ

        4,200.00        4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                  
เสนอราคา 4,200.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                 
 ตกลงราคา 4,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

7 ซ้ือข้อต่อเคร่ืองพน่ยา  รูปตัว Y     

 จ านวน 6 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 013/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

8 ซ้ือสายยางเหลือง 204               
จ านวน 4 รายการ

      89,000.00      89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด   
  เสนอราคา 89,000.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด   
  ตกลงราคา 89,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

ลงชือ่ ............................................................. ผู้รับรองรายงาน

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

9 ซ้ือ POSE PREWASH.               
 จ านวน 1 รายการ

      50,000.00      50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด            
 เสนอราคา 50,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด           
 ตกลงราคา 50,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 015/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

10 ซ้ือซองบรรจุเวชภณัฑ์ส าเร็จชนิด
เรียบ ขนาด   4*12                  
จ านวน 2 รายการ

      98,400.00      98,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 
จ ากัด  เสนอราคา 98,400.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 
จ ากัด ตกลงราคา 98,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 016/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

11 ซ้ือซองอบฆ่าเชื้อ 250 มม.          
 จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด 
 ตกลงราคา 94,695.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 017/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

12 ซ้ือ Anti-A Murine MoAb 10 ml 

 จ านวน  16   รายการ

      18,660.00      18,660.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ 

สภากาชาดไทย  เสนอราคา 
18,660.00 บาท

ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ 

สภากาชาดไทย  ตกลงราคา 
18,660.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 018/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

13 ซ้ือ YS207A Multion               
 จ านวน 1 รายการ

      37,450.00      37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด          
 เสนอราคา 37,450.00 บาท

บริษทั ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด          
 ตกลงราคา 37,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 019/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

14 ซ้ือเอ็นโดแซมเปอร์                   
จ านวน 1 รายการ

      16,500.00      16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เจ เอส วิชั่น จ ากัด             
เสนอราคา 16,500.00 บาท

บริษทั  เจ เอส วิชั่น จ ากัด            
 ตกลงราคา 16,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 020/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

15 ซ้ือชุดสวนล้างล าไส้ เอ็ม.ดี.ดี        
  จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั  ออลเมด จ ากัด                 
 ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 021/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

16 ซ้ือ Proxima  Drain Beige         
 จ านวน 3 รายการ

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

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด               
 ตกลงราคา 96,086.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 022/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

ลงชือ่ ............................................................. ผู้รับรองรายงาน

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

17 ซ้ือ TUBE  CONNECT 1/4 x6    
 จ านวน 1 รายการ

      99,000.00      99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโทเมดิคัล จ ากัด            
 เสนอราคา 99,000.00 บาท

บริษทั เทคโทเมดิคัล จ ากัด            
 ตกลงราคา 99,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 023/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

18 ซ้ือน้ ายาพน่ฆ่าเชื้อ ส าหรับเคร่ือง 
400 จ านวน 1 รายการ

      28,890.00      28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพซีี  อาร์ท ี จ ากัด          
 เสนอราคา 28,890.00 บาท

บริษทั เอสพซีี  อาร์ท ี จ ากัด          
 ตกลงราคา 28,890.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 024/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

19 ซ้ือ Autoclave tape, 19mmx5m
  จ านวน 1 รายการ

      63,000.00      63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอลซัพพลาย 
จ ากัด เสนอราคา 63,000.00 บาท

บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอลซัพพลาย 
จ ากัด ตกลงราคา 63,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 025/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

20 ซ้ือเข็มเจาะดูเซลล์เยือ่บทุางเดิน
อาหาร จ านวน 1 รายการ

        8,560.00        8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ จ ากัด    
  เสนอราคา 8,560.00 บาท

บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ จ ากัด    
  ตกลงราคา 8,560.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 026/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

21 ซ้ือ Monopolar Cable 3   
จ านวน 1  รายการ

      20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิว ไลฟเ์มด จ ากัด              
 เสนอราคา 20,000.00 บาท

บริษทั นิว ไลฟเ์มด จ ากัด              
 ตกลงราคา 20,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 027/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

22 ซ้ือ WE-528235W  Visistat  Skin
  จ านวน 1 รายการ

        7,200.00        7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด          
 เสนอราคา 7,200.00 บาท

บริษทั เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด          
 ตกลงราคา 7,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 028/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

23 ซ้ือ Coil tude150 cm              
จ านวน 1 รายการ

      60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจเอ็นท ีเมดิคอล แอนด์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด                   

       เสนอราคา 60,000.00 บาท

บริษทั เจเอ็นท ีเมดิคอล แอนด์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด                   

           ตกลงราคา 60,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 029/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

24 ซ้ือ PEREZF240 PROEZ foam    
 จ านวน 1 รายการ

      21,000.00      21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด    
  เสนอราคา 21,000.00 บาท

บริษทั ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด    
  ตกลงราคา 21,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 030/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

ลงชือ่ ............................................................. ผู้รับรองรายงาน

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

25 ซ้ือ DURPLUG NEEDLE            
 จ านวน 1  รายการ

      97,503.75      97,503.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          
 เสนอราคา 97,503.75 บาท

บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          
 ตกลงราคา 97,503.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 031/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

26 ซ้ือ SURFLO I.V  1                  
จ านวน 1  รายการ

      96,300.00      96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบเตอร์ เมดิอคล แคร์ จ ากัด  
  เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั เบเตอร์ เมดิอคล แคร์ จ ากัด  
  ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 032/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

27 ซ้ือกระดาษบนัทกึ DEFIB ยีห่อ้ 
ZOLL 800-0300                    
จ านวน 1 รายการ

        5,400.00        5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด    
  เสนอราคา 5,400.00 บาท

บริษทั พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด    
  ตกลงราคา 5,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 033/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

28 ซ้ือTMN-SE-TW- EST2015F22    

 จ านวน 1  รายการ

      29,000.00      29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทรีสต์ จ ากัด 

  เสนอราคา 29,000.00 บาท

บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทรีสต์ จ ากัด 

  ตกลงราคา 29,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 034/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

29 ซ้ือเคร่ืองคิดเลขพมิพก์ระดาษ 
Casio DR-240R  จ านวน 1รายการ

14,400.00      14,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                            
เสนอราคา 14,400.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                            
  ตกลงราคา 14,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

30 ซ้ือกระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน   
200 แกรม  จ านวน 4 รายการ

29,870.03      29,870.03     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากัด              
 เสนอราคา 29,870.03 บาท

บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากัด              
 ตกลงราคา 29,870.03 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

31 ซ้ือกล่องกระดาษลูกฟกู 3 ชั้น      
มีฝาปดิในตัว  จ านวน 1 รายการ

23,540.00      23,540.00     เฉพาะเจาะจง บรษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด             
 เสนอราคา 23,540.00 บาท

บรษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด             
 ตกลงราคา 23,540.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

ลงชือ่ ............................................................. ผู้รับรองรายงาน

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

  



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

32 ซ้ือTransfer Ribbon                
 จ านวน 2 รายการ

88,799.30      88,799.30     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  บาร์โค้ด มีเดีย 
แดนด์ ซัพพลาย                       

เสนอราคา 88,799.30 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  บาร์โค้ด มีเดีย 
แดนด์ ซัพพลาย                         

 ตกลงราคา 88,799.30 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

33 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ไดเร็กเทอมอล          
 จ านวน 1 รายการ

98,700.00      98,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี-สมาร์ท จ ากัด                 
เสนอราคา 98,700.00 บาท

บริษทั ดี-สมาร์ท จ ากัด                
 ตกลงราคา 98,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

34 ซ้ือ Toner HP CEA                 
จ านวน 1 รายการ

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

ร้านสกายเวิลด์                           
 ตกลงราคา 91,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

35 ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณวีดีโอ

จากคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ

6,810.00        6,810.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด    

 เสนอราคา 6,810.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด    

 ตกลงราคา 6,810.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

36 ซ้ือ D-Link Switch Hub 8 Port   
  จ านวน 1   รายการ

4,500.00        4,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทอ็ปโพไวเดอร์ ซิลเต็มส์     
ซัพพลายจ ากัด                           
  เสนอราคา 4,500.00 บาท

บริษทั ทอ็ปโพไวเดอร์ ซิลเต็มส์     
ซัพพลายจ ากัด                           
     ตกลงราคา 4,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

37 ซ้ือชุดยูนิฟอร์ม  เจ้าหน้าที่หอ้ง

ผ่าตัด จ านวน 1 รายการ

28,000.00      28,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญ พลัส เฮลทแ์คร์ จ ากัด   

 เสนอราคา 28,000.00 บาท

บริษทั เจริญ พลัส เฮลทแ์คร์ จ ากัด   

 ตกลงราคา 28,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

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

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

38 ซ้ือถังขยะพลาสติกอย่างหนาชนิด
ขาเหยียบทรงรี 14 ลิตร              
  จ านวน 3 รายการ

78,300.00      78,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด               
เสนอราคา 78,300.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด              
 ตกลงราคา 78,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

39 ซ้ือ Stam Test Pack                
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 002/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

40 ซ้ือตะหลิว ขนาดใหญ่ ด้าม
จับสแตนเลส 5  จ านวน 15 รายการ

20,855.00      20,855.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                              
เสนอราคา 20,855.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                               
 ตกลงราคา 20,855.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

41 ซ้ือกิโมโน  ส าหรับใส่เพื่อตรวจ

สุขภาพผู้ชาย 42 นิ้ว                 
จ านวน 1 รายการ

90,000.00      90,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดา  ศรียีสุ่่น                   

เสนอราคา 90,000.00 บาท

นางสาวสุดา  ศรียีสุ่่น                  

 ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

42 ซ้ือฝารองนั่ง                          
จ านวน 1 รายการ

6,600.00        6,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีเจ.รุ่งเรืองกิจ                     
เสนอราคา 6,600.00 บาท

ร้าน พี.เจ.รุ่งเรืองกิจ                    
 ตกลงราคา 6,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

43 ซ้ือก๊อกอ่างปดั                        

จ านวน 19 รายการ

26,211.30      26,211.30     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้    

  เสนอราคา 26,211.30 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้    

  ตกลงราคา 26,211.30 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

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

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

44 ซ้ือแผ่นโปเมก้า 120*240           
 จ านวน 2 รายการ

10,593.00      10,593.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ท
เนอร์ โกลด์ จ ากัด                       
       เสนอราคา 10,593.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ท
เนอร์ โกลด์ จ ากัด                       
         ตกลงราคา 10,593.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

45 ซ้ือลูกลอยส าหรับถังน้ า              
 จ านวน 1 รายการ

1,926.00        1,926.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.โอ.โซเซียล จ ากัด          
 เสนอราคา 1,926.00 บาท

บริษทั อาร์.โอ.โซเซียล จ ากัด          
 ตกลงราคา 1,926.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

46 ซ้ือหน้ากาก ขนาด 3 ช่อง           
 จ านวน 8 รายการฃ

13,778.00      13,778.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด   สมชัยการไฟฟา้  
  เสนอราคา 13,778.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด   สมชัยการไฟฟา้  
  ตกลงราคา 13,778.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

47 ซ้ือเคร่ืองวิทยุส่ือสาร 13,910.00      13,910.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  สมชัยการไฟฟา้   

 เสนอราคา 13,910.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  สมชัยการไฟฟา้   

 ตกลงราคา 13,910.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

48 จ้างซ่อมและเปล่ียนสุขภณัฑ์ 
หอ้งน้ าอาคารด ารงนิราดูร           
  จ านวน 18 รายการ

42,800.00      42,800.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง
  เสนอราคา 42,800.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง
  ตกลงราคา 42,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

49 จ้างเหมาติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

รัชกาลที่ 10                          
จ านวน 1 รายการ

22,000.00      22,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธง วันชาติ                           

เสนอราคา 22,000.00 บาท

ร้านธง วันชาติ                           

  ตกลงราคา 22,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

50 จ้างเหมาบริการน าส่งกล่องเอกสาร 
 จ านวน 1 รายการ

16,050.00      16,050.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด             
 เสนอราคา 16,050.00 บาท

บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด             
 ตกลงราคา 16,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

ลงชือ่ ............................................................. ผู้รับรองรายงาน

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

51 จ้างสอบเทยีบเคร่ืองมือโครมาโทก
ราฟขีองเหลวสมรรถนะสูง         
(ร.377-1) จ านวน 5 รายการ

33,127.20      33,127.20     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทฟิคิ จ ากัด    
  เสนอราคา 33,127.20 บาท

บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทฟิคิ จ ากัด    
  ตกลงราคา 33,127.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

52 จ้างติดต้ังระบบสายสัญญาณ 28,000.00      28,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ 
คอนซัลแทนท ์จ ากัด                    
เสนอราคา 28,000.00 บาท

บริษทั อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ 
คอนซัลแทนท ์จ ากัด                   
ตกลงราคา 28,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

53 จ้างท าปา้ยหน้าหอ้งพเิศษ ชั้น 8 
จ านวน 1 รายการ

26,450.00      26,450.00     เฉพาะเจาะจง นายประชา ประไพวรรณ์กุล           
 เสนอราคา 26,450.00 บาท

นายประชา ประไพวรรณ์กุล           
 ตกลงราคา 26,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

54 จ้างท าตรายาง                        
 จ านวน 3 รายการ

449.40 449.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น         
  เสนอราคา 449.40 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น         
  ตกลงราคา 449.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

55 จ้างซ่อมเคร่ืองเปา่อบแหง้สายยาง
ทางการแพทย์  ร.386-3             
จ านวน 1 รายการ

7,661.20        7,661.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 1992  
จ ากัด เสนอราคา 7,661.20 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 1992  
จ ากัด ตกลงราคา 7,661.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

56 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ           
 จ านวน 15 รายการ

99,550.00      99,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์            
ซัพพลายส์ จ ากัด                      
เสนอราคา 99,550.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์            
ซัพพลายส์ จ ากัด                      
เสนอราคา 99,550.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

ลงชือ่ ............................................................. ผู้รับรองรายงาน

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

57 จ้างซ่อมเคร่ืองออกก าลังกาย        
 ร.443-7/59 ร.443-8/59           
 ร.4435/56 ร.450-2/51           

จ านวน 10 รายการ

39,741.94      39,741.94     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาราธอน จ ากัด                 
เสนอราคา 39,741.94 บาท

บริษทั มาราธอน จ ากัด                
 ตกลงราคา 39,741.94 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

58 จ้างเคร่ืองฟอกอากาศ ร.352-114  
 จ านวน 1 รายการ

3,599.99        3,599.99       เฉพาะเจาะจง บริษทั  แสงชัย แอร์ ควอลิต้ี จ ากัด   
  เสนอราคา 3,599.99 บาท

บริษทั  แสงชัย แอร์ ควอลิต้ี จ ากัด   
  ตกลงราคา 3,599.99 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

59 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์         
 ร.254-948/ร.254-684

6,099.00        6,099.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  โกลบอล คอมพวิเตอร์  
เน็ตเวิร์ค จ ากัด                        

เสนอราคา 6,099.00 บาท

บริษทั  โกลบอล คอมพวิเตอร์  
เน็ตเวิร์ค จ ากัด                          

   ตกลงราคา 6,099.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

60 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบยีน ชธ 1814 
รถพยาบาลจ านวน 2 รายการ 

3,745.00        3,745.00       เฉพาะเจาะจง โชติธนารวมยนต์                        
เสนอราคา 3,754.00 บาท บาท

โชติธนารวมยนต์                        
  ตกลงราคา 3,754.00 บาท บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

61 จ้างซ่อมตู้ดูดควันพษิ  ตู้ 1190      

 จ านวน 3 รายการ

48,685.00      48,685.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จ ากัด      

  เสนอราคา 48,685.00 บาท

บริษทั เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จ ากัด      

  ตกลงราคา 48,685.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

62 จ้างซ่อมลิฟทโ์ภชนา (OTIS)       
(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 008/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

ลงชือ่ ............................................................. ผู้รับรองรายงาน

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

63 จ้างซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ร.81-2 
  จ านวน 2 รายการ

8,988.00        8,988.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอลเมค มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด      
 เสนอราคา 8,988.00 บาท

บริษทั เอลเมค มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด      
 ตกลงราคา 8,988.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

64 จ้างซ่อมตู้อบแหง้สายยาง (ตย.
26/59(02) จ านวน 1 รายการ 

9,095.00        9,095.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรเวนชั่น  ทมี จ ากัด          
 เสนอราคา 9,095.00 บาท

บริษทั โปรเวนชั่น  ทมี จ ากัด          
 ตกลงราคา 9,095.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

65 ซ้ือผ้าเย็นสีขาว 7*8 นิ้ว             
 จ านวน 1 รายการ

4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด               
เสนอราคา 4,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด              
 ตกลงราคา 4,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

66 ซ้ือชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และ
หลอดอุลตร้าไวโอเล็ท           

จ านวน 1 รายการ

6,206.00        6,206.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จิวณัฐ เคมิคอล จ ากัด          
 เสนอราคา 6,206.00 บาท

บริษทั จิวณัฐ เคมิคอล จ ากัด          
 ตกลงราคา 6,206.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

67 ซ้ือ ATLAS OF GYNECOLOGIC  
จ านวน 11 รายการ

88,834.50      88,834.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั บู๊คเน็ค จ ากัด                    
เสนอราคา 88,834.50 บาท

บริษทั บู๊คเน็ค จ ากัด                   
 ตกลงราคา 88,834.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

68 ซ้ือ Battery ส าหรับเคร่ืองดูด
เสมหะไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ

7,800.30        7,800.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด 
  เสนอราคา 7,800.30

บริษทั เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด 
  ตกลงราคา 7,800.30

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

69 ซ้ือ 400 smokestop  filter 
จ านวน 2 รายการ

56,970.00      56,970.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงชัย แอร์ ควอลิต้ี  จ ากัด   
  เสนอราคา 56,970.00 บาท

บริษทั แสงชัย แอร์ ควอลิต้ี  จ ากัด   
  ตกลงราคา 56,970.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

70 ซ้ือแก๊สหงุต้ม ปตท. ขนาด 48 กก. 
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด       
 ตกลงราคา 14,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวันที่ 22 ต.ค.62

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

ลงชือ่ ............................................................. ผู้รับรองรายงาน

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

71 จ้างบ ารุงรักษาระบบ Laser 
Dorado 4 Red Color               
  จ านวน 1 ระบบ

288,750.00     288,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กมลสุโกศล อีเล็คทริค จ ากัด  
  เสนอราคา 288,750.00 บาท

บริษทั กมลสุโกศล อีเล็คทริค จ ากัด  
  ตกลงราคา 288,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวันที่ 25 ต.ค.62

72 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสีชนิด 
Helical Radiation Delivery 
พร้อมเคร่ืองวางแผนการรักษา 
เคร่ืองวัดรังสีและชุดควบคุม
คุณภาพ แบบรวมอะไหล่ หมาย

เลาขครุภณัฑ์ ร.393-2/60 จ านวน 
1 ชุด

9,900,000.00  9,900,000.00 e-bidding บริษทั กมลสุโกศล อีเล็คทริค จ ากัด  
  เสนอราคา 9,900,000.00 บาท

บริษทั กมลสุโกศล อีเล็คทริค จ ากัด  
  ตกลงราคา 9,900,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 003/2563 ลงวันที่ 25 ต.ค.62

73 จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เส้ือผ้า
ผู้ปว่ย และผ้าต่างๆที่ใช้บริการทาง
การแพทย์ของสถาบนัมะเร็ง
แหง่ชาติ จ านวน 438,000 กิโลกรัม

7,100,000.00  7,100,000.00 e-bidding บริษทัแกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากัด
  เสนอราคา 7,100,000.00 บาท

บริษทัแกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากัด
  ตกลงราคา 7,100,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 004/2563 ลงวันที่ 29 ต.ค.62

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

ลงชือ่ ............................................................. ผู้รับรองรายงาน

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ตุลาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........18............พฤศจิกายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

74 จ้างบ ารุงรักษากล้องส่องตรวจ
กระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วน
ต้น ระบบวีดีทศัน์ หมายเลข

ครุภณัฑ์ ร.293-39 จ านวน 1 ชุด

16,000.00      16,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด                       
เสนอราคา 16,000.00 บาท

บริษทัซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด                         
 ตกลงราคา 16,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวันที่ 29 ต.ค.62

75 จ้างเหมาบริการแปลผลการตรวจ
เอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทลั 
(Digital Mammogram)             
      จ านวน 2,500 ราย

1,778,125.00  1,778,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดิจิตอลแมมโมแกรม จ ากัด    
  เสนอราคา 1,778,125.00 บาท

บริษทั ดิจิตอลแมมโมแกรม จ ากัด    
  ตกลงราคา 1,778,125.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวันที่ 30 ต.ค.62

76 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจหา
เซลล์มะเร็งด้วยสารกัมมันตรังสี
ภาคตัดขวาง (Single Photon 
Emission Computed 
Tomography SPECT) ยีห่อ้ง 
SIEMENS รุ่น Symbia E 

หมายเลขครุภณัฑ์ ร.113-8          
       จ านวน 1 เคร่ือง

1,248,846.00  1,248,846.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด       
  เสนอราคา 1,248,846.00 บาท

บริษทั ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด       
 ตกลงราคา 1,248,846.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวันที่ 30 ต.ค.62

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรุปรายงาน

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ

ลงชือ่ ............................................................. ผู้รับรองรายงาน

                               (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                     รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา


