
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

1 ซ้ือ Fast Rrad 102             
  จ านวน 1 รายการ

        69,282.50         69,282.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเชี่ยนเมด จ ากัด                   
เสนอราคา 69,282.50 บาท

บริษทั โอเชี่ยนเมด จ ากัด                  
 ตกลงราคา 69,282.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 025/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

2 ซ้ือ Mo a HU Ki-67  Antigen
   จ านวน  1 รายการ

        26,750.00         26,750.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เมดิแคร์ ซัพพลาย       
เสนอราคา 26,750.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เมดิแคร์ ซัพพลาย     
  ตกลงราคา 26,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 026/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

3 ซ้ือ "NEW LEAF"  Transfer  
Pipette  1 ml                   
 จ านวน 8 รายการ

        12,850.00         12,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด      
เสนอราคา 12,850.00 บาท

บริษทั แล็บมาเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด    
  ตกลงราคา 12,850.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 027/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

4 ซ้ือ 435 LQ URINALYSIS 

12*12  จ านวน 1 รายการ

        44,940.00         44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                   

เสนอราคา 44,940.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                  

 ตกลงราคา 44,940.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 028/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

5 ซ้ือ ETHANOL,AR  2.5L       
   จ านวน 2 รายการ

        36,850.80         36,850.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด          
เสนอราคา 36,850.80 บาท

บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด         
 ตกลงราคา 36,850.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 029/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

6 ซ้ือ น้ ายาแอนติบอดี ชนิด  CD
 Concentrated  ปริมาตร     
 1 ml. โคลน  4C7              

 จ านวน 1 รายการ

        40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราททอร่ี  จ ากัด       
เสนอราคา 40,000.00 บาท

บริษทั ไอเมด ลาบอราททอร่ี  จ ากัด     
  ตกลงราคา 40,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 030/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

7 ซ้ือ XYLENE,AR 4L            
 จ านวน 1 รายการ

        23,112.00         23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด         
เสนอราคา 23,112.00 บาท

บริษทั  อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด        
 ตกลงราคา 23,112.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 031/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

8 ซ้ือ CRYOSPEED  NITROGEN
    จ านวน 2 รายการ

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

บริษทั  ลินเด้ จ ากัด                       
 ตกลงราคา 3,980.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 032/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

9 ซ้ือ Sodium hypochlorite 
12.5%  5L จ านวน 1 รายการ

        10,700.00         10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                  
เสนอราคา 10,700.00 บาท

บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                 
 ตกลงราคา 10,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 033/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

10 ซ้ือ Microtome Blades  35 
HP-R  จ านวน 1 รายการ

        30,495.00         30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                 
เสนอราคา 30,495.00 บาท

บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                 
ตกลงราคา 30,495.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 034/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

11 ซ้ือ Cover Glass 18*18 mm.
   จ านวน 1 รายการ

         3,210.00          3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเชี่ยนเมด  จ ากัด                 
เสนอราคา 3,210.00 บาท

บริษทั โอเชี่ยนเมด  จ ากัด                
 ตกลงราคา 3,210.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 035/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

12 ซ้ือ PATH.2-EXTRA            
  จ านวน  1 รายการ

        16,050.00         16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี.ว.ีลาบอราตอร่ีส์ จ ากัด           
เสนอราคา 16,050.00 บาท

บริษทั ซี.ว.ีลาบอราตอร่ีส์ จ ากัด          
 ตกลงราคา 16,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 036/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

13 ซ้ือ SURICEL ORIGINAL       
   จ านวน 2 รายการ

98,975.00        98,975.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด     
เสนอราคา 98,975.00 บาท

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด    
 ตกลงราคา 98,975.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 131/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

14 ซ้ือ ไซร้ิงค์ ขนาด 50            
 จ านวน 1 รายการ

33,700.00        33,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด        
เสนอราคา 33,700.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด       
 ตกลงราคา 33,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 132/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

15 ซ้ือ ผ้าเช็ดท าความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อ พื้นผิว                    
 จ านวน 2 รายการ

28,000.00        28,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด                 
เสนอราคา 28,000.00 บาท

บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด                
 ตกลงราคา 28,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 133/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

16 ซ้ือ CHALLENGER TI-P        
  จ านวน 1 รายการ

68,694.00        68,694.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอโนว่า จ ากัด                   
เสนอราคา 68,694.00 บาท

บริษทั ไบโอโนว่า จ ากัด                   
ตกลงราคา 68,694.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 134/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

17 ซ้ือ Chest Drainage  
Catheter No.28                
 จ านวน  5 รายการ

26,600.00        26,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั  พรอสเพอริเทค จ ากัด             
เสนอราคา 26,600.00 บาท

บริษทั  พรอสเพอริเทค จ ากัด            
 ตกลงราคา 26,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 135/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

18 ซ้ือ MEPILEX BORDER 10*
10  จ านวน 1 รายการ

22,470.00        22,470.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด    
เสนอราคา 22,470.00 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด   
 ตกลงราคา 22,470.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 136/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

19 ซ้ือ Microwave Adlation     

   จ านวน 1  รายการ

25,000.00        25,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมด-ไอคอน จ ากัด                 

เสนอราคา 25,000.00 บาท

บริษทั  เมด-ไอคอน จ ากัด                

 ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 137/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

20 ซ้ือ 1623w SPECIAL 
PORTED จ านวน  2 รายการ

44,265.90        44,265.90        เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนติก้า จ ากัด                     
เสนอราคา 44,265.90 บาท

บริษทั เดนติก้า จ ากัด                     
ตกลงราคา 44,265.90 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 138/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

21 ซ้ือ H 162-21032 MAYO 
kidney จ านวน 1 รายการ

44,500.00        44,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซบอร์ก จ ากัด                     
เสนอราคา 44,500.00 บาท

บริษทั ไซบอร์ก จ ากัด                     
ตกลงราคา 44,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 139/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

22 ซ้ือ Bowie Dick Test Pack   
   จ านวน 1  รายการ

82,500.00        82,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด    
เสนอราคา 82,500.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด   
 ตกลงราคา 82,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 143/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

23 ซ้ือ ซองอบฆ่าเชื้อ 350*70  
แบบม้วน  จ านวน 1 รายการ

96,514.00        96,514.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด    
เสนอราคา 96,514.00 บาท

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด   
 ตกลงราคา 96,514.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 144/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

24 ซ้ือ สาย Corrugate             
 จ านวน  1  รายการ

87,800.00        87,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด  
เสนอราคา 87,800.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด
  ตกลงราคา 87,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 150/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

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

93,850.00        93,850.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด        
เสนอราคา 93,850.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด       
 ตกลงราคา 93,850.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 146/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

26 ซ้ือ POSEZYME-LF             
  จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด              
 ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 147/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

27 ซ้ือ WATER IRRIGATION 

100ML  จ านวน 1  รายการ

58,000.00        58,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด               

เสนอราคา 58,000.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด              

 ตกลงราคา 58,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 148/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

28 ซ้ือ WRAP ผ้าหอ่เคร่ืองมือ
แพทย์ 24*24 จ านวน 2 
รายการ

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

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์  
 ตกลงราคา 98,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 149/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

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

81,600.00        81,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจีนี จ ากัด                   
เสนอราคา 81,600.00 บาท

บริษทั เทอราจีนี จ ากัด                   
ตกลงราคา 81,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 145/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

30 ซ้ือ เข็มเจาะดูเซลล์เยือ่บุ
ทางเดินอาการ                   
จ านวน 1 รายการ

17,120.00        17,120.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ จ ากัด         
เสนอราคา 17,120.00 บาท

บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ จ ากัด        
 ตกลงราคา 17,120.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 151/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

31 ซ้ือ TOPICAL GEL PH7        
  จ านวน 1  รายการ

3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท์-เมท จ ากัด                   
เสนอราคา 3,000.00 บาท

บริษทั เด็นท์-เมท จ ากัด                  
 ตกลงราคา 3,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 152/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

32 ซ้ือ ถุงมือพวีีซีเสริมปลอกแขน 
   จ านวน 3 รายการ

91,200.00        91,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอช เมดดิคอล จ ากัด               
เสนอราคา 91,200.00 บาท

บริษทั เอช เมดดิคอล จ ากัด              
 ตกลงราคา 91,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 153/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

33 ซ้ือ ไม้ส าหรับปา้ยเซล์ปกมดลูก
   จ านวน 1 รายการ

98,000.00        98,000.00        เฉพาะเจาะจง นายไกรสร  แหวนมีค่า                    
เสนอราคา 98,000.00 บาท

นายไกรสร  แหวนมีค่า                    
ตกลงราคา 98,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 154/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

34 ซ้ือ 100769921 E14556 
CASED EXT  จ านวน 2 

รายการ

8,025.00         8,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                    
เสนอราคา 8,025.00 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                    
ตกลงราคา 8,025.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 155/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

35 ซ้ือ เส้ือกาวน์แขนยาวรัดข้อ    
  สีเขียว จ านวน 1  รายการ

90,000.00        90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ว.ชุติวัฒน์              
เสนอราคา 90,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ว.ชุติวัฒน์             
 ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 156/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

36 ซ้ือ 1-150cm CT 
connecting  2             
จ านวน 1  รายการ

49,500.00        49,500.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร์ร่ิง  เสนอราคา 49,500.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร์ร่ิง  ตกลงราคา 49,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 157/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

37 ซ้ือ DRESSING SET STERILE 
   จ านวน  2 รายการ

97,500.00        97,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                     
เสนอราคา 97,500.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                     
ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 158/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

38 ซ้ือ อินดิเคเตอร์สทริป           
  จ านวน  1 รายการ

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

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากัด    
 ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 159/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

39 ซ้ือ Internal Indicator         
   จ านวน  1  รายการ

93,750.00        93,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจีนี จ ากัด                   
เสนอราคา 93,750.00 บาท

บริษทั เทอราจีนี จ ากัด                   
ตกลงราคา 93,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 160/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

40 ซ้ือ GAMMEX LATEX 
SURGICAL จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์  จ ากัด         
 ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 161/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

41 ซ้ือใบมีดผ่าตัด เบอร์ 11        
  จ านวน 1 รายการ

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

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภณัฑ์           
 ตกลงราคา 25,680.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 162/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

42 ซ้ือ เทนโซพล๊าสติค เชียร       
  จ านวน  1 รายการ

7,145.46         7,145.46         เฉพาะเจาะจง บริษทั แจ๊กจียอุตสาหกกรรม จ ากัด      
เสนอราคา 7,145.46 บาท

บริษทั แจ๊กจียอุตสาหกกรรม จ ากัด     
 ตกลงราคา 7,145.46 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 163/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

43 ซ้ือ ECG DISPOSABLE 
ELECTRODES                   
  จ านวน 2 รายการ

93,000.00        93,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด                
เสนอราคา 93,000.00 บาท

บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด               
 ตกลงราคา 93,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 164/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

44 ซ้ือ 1693 Alterna 2-PC       
  จ านวน 1 รายการ

92,769.00        92,769.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด         
เสนอราคา 92,769.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด        
 ตกลงราคา 92,769.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 165/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

45 ซ้ือ Procare 1Pre Cut Uc22 
  จ านวน 2 รายการ

98,250.00        98,250.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโทเมดิคัล จ ากัด                
เสนอราคา 98,250.00 บาท

บริษทั เทคโทเมดิคัล จ ากัด               
 ตกลงราคา 98,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 166/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

46 ซ้ือ ACTIVE LIFE DRAIN       
  จ านวน 1 รายการ

97,926.40        97,926.40        เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการโอสถ 1996 จ ากัด         
เสนอราคา 97,926.40 บาท

บริษทั สหการโอสถ 1996 จ ากัด        
 ตกลงราคา 97,926.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 167/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

47 ซ้ือ MEPILEX BORDER 10*
10 cm จ านวน 1 รายการ

22,470.00        22,470.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด    
เสนอราคา 22,470.00 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด   
 ตกลงราคา 22,470.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 168/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

48 ซ้ือ 1973 Alterna Longwear
  จ านวน  4 รายการ

89,238.00        89,238.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด         
เสนอราคา 89,238.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด        
 ตกลงราคา 89,238.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 169/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

49 ซ้ือ SVF1 Surg-e-Vac          
  จ านวน 1 รายการ

35,000.00        35,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิแคร์ จ ากัด                     
เสนอราคา 35,000.00 บาท

บริษทั เมดิแคร์ จ ากัด                     
ตกลงราคา 35,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 170/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

50 ซ้ือ Extension Luer Slip      
  จ านวน  1 รายการ

80,000.00        80,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด                
เสนอราคา 80,000.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด               
 ตกลงราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 171/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

51 ซ้ือ FLEXTEND FLOATING   
   จ านวน 1 รายการ

93,750.00        93,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด            
เสนอราคา 93,750.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด           
 ตกลงราคา 93,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 172/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

52 ซ้ือ ซองอบฆ่าเชื้อ 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 173/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

53 ซ้ือ Anti-A Murine MoAd 10
 ml  จ านวน 14  รายการ

15,260.00        15,260.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
เสนอราคา 15,260.00 บาท

ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาด
ไทย ตกลงราคา 15,260.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 174/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

54 ซ้ือ 46759 Alterna Convex  
 จ านวน 1 รายการ

91,913.00        91,913.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ จ ากัด           
เสนอราคา 91,913.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ จ ากัด          
 ตกลงราคา 91,913.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 173/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

55 ซ้ือ ลังพลาสติกจัดเก็บเอกสาร
 26*39  จ านวน 1 รายการ

5,760.00         5,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพร์ส์ จ ากัด         
เสนอราคา 5,760.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพร์ส์ จ ากัด        
 ตกลงราคา 5,760.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 013/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

56 ซ้ือ เคร่ืองยิงบอร์ดใหญ่  
จ านวน 3 รายการ

11,176.00        11,176.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากัด                   
เสนอราคา 11,176.00 บาท

บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากัด                  
 ตกลงราคา 11,176.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

57 ซ้ือ FG11-R111-0016 
U-IPA-150R-91.4-30  จ านวน

  5 รายการ

30,290.00        30,290.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากัด                  
เสนอราคา 30,290.00 บาท

บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากัด                 
 ตกลงราคา 30,290.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 015/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

58 ซ้ือ แฟม้2 หว่ง ตราชาง 221 
สีชมพ ู จ านวน 1 รายการ

7,917.00         7,917.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒน์ไพศาล        
เสนอราคา 7,917.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒน์ไพศาล       
 ตกลงราคา 7,917.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 016/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

59 ซ้ือ ฟล์ิมแฟกซ์              
จ านวน 1 รายการ

802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิลด์ โฟร์ อินเตอร์ ซิสเต็ม จ ากัด 
เสนอราคา 802.50 บาท

บริษทั เวิลด์ โฟร์ อินเตอร์ ซิสเต็ม จ ากัด
 ตกลงราคา 802.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 017/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

60 ซ้ือ สายคล้องสีชมพบูานเย็น 
ลายเฉียง พมิพสี์ขาว       
จ านวน  1 รายการ

38,520.00        38,520.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาร์ร่ี  คอร์ด  จ ากัด              
เสนอราคา 38,520.00 บาท

บริษทั สตาร์ร่ี  คอร์ด  จ ากัด             
 ตกลงราคา 38,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 018/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

61 ซ้ือ เมาส์บลูทธูไร้สาย           
   จ านวน 1 รายการ

         3,570.00          3,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด        
เสนอราคา 3,570.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด       
 ตกลงราคา 3,570.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

62 ซ้ือ TONER HP CE278A      
 จ านวน 1 รายการ

        34,500.00         34,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด      
เสนอราคา 34,500.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด     
 ตกลงราคา 34,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

63 ซ้ือ TONNER HP CB 5404   
 จ านวน 8 รายการ

        59,580.00         59,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน์ ซัพพลาย                   
เสนอราคา 59,580.00 บาท

ร้านไทยพฒัน์ ซัพพลาย                   
ตกลงราคา 59,580.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 013/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

64 ซ้ือ COLOUR FOIL YMCK    
 จ านวน 1 รายการ

        31,030.00         31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค ซัพพลาย 
จ ากัด เสนอราคา 31,030.00 บาท

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค ซัพพลาย
 จ ากัด ตกลงราคา 31,030.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

65 ซ้ือ ผงหมึกสี Canon  รุ่น 
418C จ านวน 3 รายการ

        27,132.00         27,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทอ็ปโพไวเดอร์ซิลเต็มส์ซัพพลาย 
จ ากัด เสนอราคา 27,132.00 บาท

บริษทั ทอ็ปโพไวเดอร์ซิลเต็มส์ซัพพลาย
 จ ากัด ตกลงราคา 27,132.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 015/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

66 ซ้ือ PANASONIC ถ่าน 
ALKALINE C  จ านวน 1 
รายการ

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

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                 
 ตกลงราคา 2,640.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 021/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

67 ซ้ือ ผ้าหม่ขนหนู สีขาว ขนาด 
60*80 จ านวน  1 รายการ

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

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากัด               
 ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 022/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

68 ซ้ือ กิมโมโน  ส าหรับหรับใส่
เพื่อตรวจสุขภาพ  ผู้หญิง 45 
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 023/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

69 ซ้ือ ถังขยะพลาสติกอย่างหนา
ชนิดขาเหยีบทางทรงรี  14 
ลิตร จ านวน 1 รายการ

        10,800.00         10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                  
เสนอราคา 10,800.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                 
 ตกลงราคา 10,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 024/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

70 ซ้ือ ผ้าหม่ พมิพ์ENDOSCOPY
 CENTER จ านวน 2 รายการ

        99,720.00         99,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากัด                
เสนอราคา 99,720.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากัด               
 ตกลงราคา 99,720.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 025/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

71 ซ้ือ ถุงพลาสติกใส่ช้อนส้อม สี
ใส  พมิพ ์ชื่อสถาบนั 1 สี  
จ านวน 2 รายการ

        18,725.00         18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด    
เสนอราคา 18,725.00 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด   
 ตกลงราคา 18,725.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 026/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

72 ซ้ือ สายยางใส ขนาด  1/2 นิ้ว
จ านวน  1 รายการ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกกมล                                
เสนอราคา 500 บาท

ร้านเอกกมล                                
ตกลงราคา 500 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 027/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

73 ซ้ือ ผ้ายางปกูันเปื้อน 2 ด้าน  
 จ านวน 1 รายการ

        51,000.00         51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                  
เสนอราคา 51,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                 
 ตกลงราคา 51,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 028/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

74 ซ้ือ แก้วใส  จ านวน  2 รายการ         14,450.00         14,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                  
เสนอราคา 14,450.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                 
 ตกลงราคา 14,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 030/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

75 ซ้ือ ชักโครก TF-2697SCW 
สุขภณัฑ์ 2 ชิ้น จ านวน 4 
รายการ

29,897.40        29,897.40        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้        
เสนอราคา 29,897.40 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้       
 ตกลงราคา 29,897.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 015/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

76 ซ้ือ น้ ายาอเนกประสงค์ รุ่น
หลุยส์พนี่า จ านวน  1 รายการ

10,689.30        10,689.30        เฉพาะเจาะจง บริษทั  พชัรินทร์ เพาเวอร์คลีน จ ากัด    
เสนอราคา 10,689.30 บาท

บริษทั  พชัรินทร์ เพาเวอร์คลีน จ ากัด   
 ตกลงราคา 10,689.30 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 016/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

77 ซ้ือ สเปรย์อุดรอยร่ัวแตก 450
 ML จ านวน 1 รายการ

2,942.50         2,942.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชิน
ทลูส์ จ ากัด เสนอราคา 2,942.50 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แม
ชชินทลูส์ จ ากัด ตกลงราคา 2,942.50 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 017/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

78 ซ้ือ เช็ควาล์วสปริงทองเหลือง 
จ านวน 3 รายการ

21,089.70        21,089.70        เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากัด เสนอราคา 21,089.70 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากัด ตกลงราคา 21,089.70 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 018/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

79 ซ้ือ ไม้อัด 10 มิล 4/8 ฟตุ  
จ านวน 1 รายการ

7,276.00         7,276.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชิน
ทลูส์ จ ากัด เสนอราคา 7,276.00 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แม
ชชินทลูส์ จ ากัด ตกลงราคา 7,276.00 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 019/2563 ลงวันที่ 11 ธ.ค.62

80 ซ้ือ สีรองพื้นปเูก่า               
 จ านวน 7  รายการ

6,151.43         6,151.43         เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชิน
ทลูส์ จ ากัด เสนอราคา 6,151.43 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แม
ชชินทลูส์ จ ากัด ตกลงราคา 6,151.43 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 020/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

81 ซ้ือ เสาอากาศทวีี ดิจิตอลทวีี   
 จ านวน 3 รายการ

3,745.00         3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 จ ากัด เสนอราคา 3,745.00 บาท

บริษทั มาเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากัด เสนอราคา 3,745.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

82 ซ้ือ LED SET 9W               
 จ านวน 1 รายการ

1,540.00         1,540.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด   สมชัยการไฟฟา้         
 เสนอราคา 1,540.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด   สมชัยการไฟฟา้     
     เสนอราคา 1,540.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

83 ซ้ือ ตู้เย็นเก็บเวชภณัฑ์          
 จ านวน 1 รายการ

59,500.00        59,500.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน ไทยคิด เมดิคอล                
  เสนอราคา 59,500.00 บาท

หา้งหุ้นส่วน ไทยคิด เมดิคอล             
     ตกลงราคา 59,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

84 ซ้ือ เก้าอีแ้พทย์ มีเทา้แขน     
 บหุนังเทยีม จ านวน 3 รายการ

21,000.00        21,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
  เสนอราคา 21,000.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ  อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด    ตกลงราคา 21,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 015/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

85 ซ้ือ พดัลมระบายอากาศ        
 จ านวน 1 รายการ

3,380.00         3,380.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
  เสนอราคา 3,380.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้       
      ตกลงราคา 3,380.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 016/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

86 ซ้ือ อุปกรณ์ดึงไหล่              
 จ านวน 1 รายการ

54,000.00        54,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั บซิ ไลน์ จ ากัด                         
เสนอราคา 54,000.00 บาท

บริษทั บซิ ไลน์ จ ากัด                      
   ตกลงราคา 54,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 017/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

87 ซ้ือ เคร่ืองวัดปริมาณความ

อิม่ตัวของออกซิเจนในเลือด
และสัญญาณ  จ านวน 1  
รายการ

25,000.00        25,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เซต์เมด จ ากัด                          

เสนอราคา 25,000.00 บาท

บริษทั เซต์เมด จ ากัด                       

   ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 018/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

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

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

88 ซ้ือ TOA WS-5225 ไมค์ลอย
มือถือเด่ียว จ านวน  1 รายการ

24,138.13        24,138.13        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทพิวรรณ์อีเล็คทรอนิค   
  เสนอราคา 24,138.13 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทพิวรรณ์อีเล็คทรอนิค
     ตกลงราคา 24,138.13 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 019/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

89 ซ้ือ เก้าอีส้ านักงาน มีแขน บุ
หนังเทยีม โครงขาโลหะชุบ
โครเมียม จ านวน 2 รายการ

43,650.00        43,650.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
 เสนอราคา 43,650.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ  อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด   ตกลงราคา 43,650.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 020/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

90 ซ้ือ แฟกซ์กระดาษธรรมดา
ระบบฟล์ิม จ านวน 1 รายการ

5,564.00         5,564.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิลด์ โฟร์ อินเตอร์ ซิสเต็ม จ ากัด   
   เสนอราคา 5,564.00 บาท

บริษทั เวิลด์ โฟร์ อินเตอร์ ซิสเต็ม จ ากัด
      ตกลงราคา 5,564.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 021/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

91 ซ้ือ เคร่ืองใหส้ารละลายทาง

หลอดเลือดด า จ านวน 1 
รายการ

50,000.00        50,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                   

เสนอราคา 50,000.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด                  

 ตกลงราคา 50,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 022/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

92 ซ้ือ Epson EB-2055            
 จ านวน  1 รายการ

59,900.00        59,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั โอ เจ สยาม จ ากัด                    
 เสนอราคา 59,900.00 บาท

บริษทั โอ เจ สยาม จ ากัด                 
    ตกลงราคา 59,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 023/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

93 ซ้ือ YAMAHA เคร่ืองเชื่อมต่อ
การประชุมระยะไกล            

 จ านวน 1 รายการ

83,995.00        83,995.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทพิวรรณ์อีเล็คทรอนิค   
  เสนอราคา 83,995.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทพิวรรณ์อีเล็คทรอนิค
     ตกลงราคา 83,995.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 024/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

94 ซ้ือ รถเข็นชั้นเดียว แฮนด์พบั
ได้ จ านวน 1 รายการ

3,022.75         3,022.75         เฉพาะเจาะจง บริษทั เล็ทส์โกฟอร์อิท จ ากัด                
  เสนอราคา 3,022.75 บาท

บริษทั เล็ทส์โกฟอร์อิท จ ากัด             
     ตกลงราคา 3,022.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 025/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

95 จ้างพมิพแ์บบพมิพใ์บบริจาค
เนื้อเยือ่  จ านวน 1 รายการ

97,500.00        97,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ ์จ ากัด           
  เสนอราคา 97,500.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ ์จ ากัด        
     ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

96 จ้างพมิพแ์บบพมิพ ์              
 จ านวน 1 รายการ

100,000.00      100,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ ์จ ากัด           
  เสนอราคา 100,000.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ ์จ ากัด        
     ตกลงราคา 100,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

97 จ้างเหมาติดต้ัง LED 
FLOODLIGHT  จ านวน 2  
รายการ

10,970.00        10,970.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
  เสนอราคา 3,380.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้       
      ตกลงราคา 3,380.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

98 จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งน้ า

ส่วนกลางตึกวิเคราะหฯ์         
 จ านวน 1 รายการ

17,020.00        17,020.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริษา พฤกษา                         

เสนอราคา 17,020.00 บาท

นางสาวศิริษา พฤกษา                     

    ตกลงราคา 17,020.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

99 จ้างเหมาติดต้ังหวัจ่าย O2 และ
 Vac ณ หอผู้ปว่ยวิจัย ชั้น 4   
  จ านวน  1 รายการ

39,590.00        39,590.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล์ จ ากัด                        
 เสนอราคา 39,590.00 บาท

บริษทั ไอดีเวลล์ จ ากัด                     
    ตกลงราคา 39,590.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 013/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

100 จ้างเหมารถขนย้ายครุภณัฑ์    
 จ านวน 1 รายการ

7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายปริญา นิลเพช็ร                            
เสนอราคา 7,500.00 บาท

นายปริญา นิลเพช็ร                        
    ตกลงราคา 7,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 013-1/2563 ลงวันที่ 4 ธ.ค.62

101 จ้างเปล่ียนวอลเปเปอร์          
 จ านวน 1 รายการ

19,102.00        19,102.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมมิกา ชนวัฒน์                   
 เสนอราคา 19,102.00 บาท

นางสาวเปรมมิกา ชนวัฒน์                
    ตกลงราคา 19,102.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

102 จ้างท าตรายาง                    
 จ านวน 13 รายการ

8,890.00         8,890.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                
  เสนอราคา 8,890.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น             
     ตกลงราคา 8,890.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

103 เช่าโกดังเก็บครุภณัฑ์ทาง
การแพทย์

60,000.00        60,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอารัญ ธนะสิทธิชัย                        
 เสนอราคา 60,000.00 บาท

นายอารัญ ธนะสิทธิชัย                     
    เสนอราคา 60,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

104 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  6 รายการ 40,350.00        40,350.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด  เสนอราคา 40,350.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด  ตกลงราคา 40,350.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 026/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

105 จ้างซ่อมทอ่ปฏกิูลข้างโรง
อาหารฝ่ังกล้มงานรังสีรักษา    

  จ านวน 1 รายการ

9,095.00         9,095.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                   
เสนอราคา 20,972.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                
   ตกลงราคา 20,972.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 027/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

106 จ้างซ่อมลิฟท ์ร.211-12/ร
3211-10  จ านวน 5 รายการ

20,972.00        20,972.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากัด 
   เสนอราคา 4,601.00 บาท

บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน 
จ ากัด    ตกลงราคา 4,601.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 028/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

107 ซ่อมเคร่ืองโทรสารยีห่อ้  
Panasonic จ านวน 2 รายการ

4,601.00         4,601.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลด์ ไฟร์ อินเตอร์ ซิสเต็ม จ ากัด   
   เสนอราคา 4,601.00 บาท

บริษทั เวลด์ ไฟร์ อินเตอร์ ซิสเต็ม จ ากัด
      ตกลงราคา 4,601.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 029/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

108 จ้างซ่อมรถบสัส าหรับตรวจ
มะเร็งเต้านม รถ.29             
 จ านวน 4 รายการ

19,452.60        19,452.60        เฉพาะเจาะจง บริษทั บานาน่า ทรัด แอนด์ เซอร์ จ ากัด   
  เสนอราคา 19,452.60 บาท

บริษทั บานาน่า ทรัด แอนด์ เซอร์ จ ากัด
     ตกลงราคา 19,452.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 030/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

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

99,831.00        99,831.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอลเมค มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด            
  เสนอราคา 99,831.00 บาท

บริษทั เอลเมค มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด         
     ตกลงราคา 99,831.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 031/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

110 ซ่อมกล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ 
ร.293-47 จ านวน 1 รายการ

13,000.00        13,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากัด เสนอราคา 13,000.00 บาท

บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากัด ตกลงราคา 13,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 032/2563 ลงวันที่ 17 ธ.ค.62

111 ซ่อมลิฟท ์ไพโอเนียร์ ร.81-5   
  จ านวน  3 รายการ

1,391.00         1,391.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากัด 
    เสนอราคา 1,391.00 บาท

บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน 
จ ากัด     ตกลงราคา 1,391.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 033/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

112 จ้างซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้    

 ร.81-5  จ านวน 3 รายการ

42,800.00        42,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอลเมค มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด            

  เสนอราคา 42,800.00 บาท

บริษทั เอลเมค มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด         

     ตกลงราคา 42,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 034/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค.62

113 ค่าเคร่ืองไทยธรรมถวายพระ 
จ านวน 9 รูป 1 รายการ

4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านค้าทั่วไป                                  
เสนอราคา 4,500.00 บาท

ร้านค้าทั่วไป                                 
 ตกลงราคา 4,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 019/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

114 ซ้ือ กรวยยาง                    
จ านวน 2 รายการ

45,888.00        45,888.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
 เสนอราคา 45,888.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                  
    ตกลงราคา 45,888.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 020/2563 ลงวันที่ 6 ธ.ค.62

115 ซ้ือ หญ้าเทยีม 5*2              
  จ านวน 1 รายการ

3,400.00         3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
 เสนอราคา 3,4000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                  
    ตกลงราคา 3,4000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 021/2563 ลงวันที่ 11 ธ.ค.62

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

116 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้า
ซาวด์ ยีห่อ้ TOSHIBA MODEL
 : TUS-X200 S/N : 

99B14X3878 หมายเลข
ครุภณัฑ์ ร.188-30              
 จ านวน 1 เคร่ือง

450,000.00      450,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จ ากัด             
 เสนอราคา 450,000.00 บาท

บริษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จ ากัด          
    เสนอราคา 450,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 074/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค.62

117 จ้างเหมาบริการงานถ่าย
เอกสารสถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ

285,000.00      285,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนชัย เสนอราคา 285,000.00 บาท ร้านรัตนชัย เสนอราคา 285,000.00 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 075/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค.62

118 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้า
ซาวด์ ยีห่อ้ TOSHIBA MODEL
 : SSA790A S/N : 
99/10Y6.34 หมายเลข
ครุภณัฑ์ ร.188-30 แบบรวม
อะไหล่  จ านวน 1 เคร่ือง

495,000.00      495,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จ ากัด             
 เสนอราคา 495,000.00 บาท

บริษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จ ากัด          
    เสนอราคา 495,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 076/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค.62

119 จ้างเหมาบริการฝากเก็บกล่อง
เอกสารของสถาบนัมะเร็ง
แหง่ชาติ

499,981.04      499,981.04      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอออนเมาทเ์ทน (ประเทศไทย) 
จ ากัด  เสนอราคา 499,981.04 บาท

บริษทั ไอออนเมาทเ์ทน (ประเทศไทย) 
จ ากัด  เสนอราคา 499,981.04 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 077/2563 ลงวันที่ 11 ธ.ค.62

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

120 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองนึ่งก าเนิด
ไอน้ า หมายเลขครุภณัฑ์ 
4410-004-002 (BL6)     

จ านวน 1 ชุด

30,000.00        30,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด     
  เสนอราคา 30,000.00 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด  
     เสนอราคา 30,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 078/2563 ลงวันที่ 11 ธ.ค.62

121 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองล้าง
เคร่ืองมือแพทย์ หมายเลข
ครุภณัฑ์ ร.364-6 และ ร.
364-11 จ านวน 2 เคร่ือง

30,000.00        30,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด     
 เสนอราคา 30,000.00 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด  
    เสนอราคา 30,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 079/2563 ลงวันที่ 11 ธ.ค.62

122 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อ
โรคด้วยไอน้ า หมายเลข
ครุภณัฑ์ ATC26,ATC28 และ
 ATC31 แบบไม่รวมอะไหล่ 
จ านวน 3 เคร่ือง

45,000.00        45,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด     
 เสนอราคา 45,000.00 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด  
    เสนอราคา 45,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 080/2563 ลงวันที่ 11 ธ.ค.62

123 จ้างดูแลรักษาความปลอดภยั 
อาคาร สถานที่และทรัพย์สิน
ของสถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ 
จ านวน 12 คน

2,967,744.00   2,967,744.00   e-bidding ส านักรักษาความปลอดภยั องค์การ
สงเคราะหท์หารผ่านศึก  เสนอราคา 
2,967,744.00 บาท

ส านักรักษาความปลอดภยั องค์การ
สงเคราะหท์หารผ่านศึก  เสนอราคา 
2,967,744.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 081/2563 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........ธันวาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มกราคม.......25623............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

124 จะซ้ือจะขายอาหารคนไข้ 
หมวด ก.อาหารเนื้อสัตว์บก 
จ านวน 14 รายการ

211,595.00      211,595.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีอ็มซี 1999 จ ากัด                   
เสนอราคา 211,595.00 บาท

บริษทั บเีอ็มซี 1999 จ ากัด                
   เสนอราคา 211,595.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 082/2563 ลงวันที่ 18 ธ.ค.62

125 จะซ้ือจะขายผักสดผลไม้
อินทรีย์ส าหรับคนไข้

275,186.00      275,186.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบรีุ 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) เสนอราคา 
275,186.00 บาท

บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบรีุ 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) เสนอราคา 
275,186.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 083/2563 ลงวันที่ 19 ธ.ค.62

126 จ้างบ ารุงรักษาตู้ผสมยาเคมี
บ าบดั Biological safety 

Cabinet Class 3 (Isolator) 
จ านวน 1 ตู้

27,820.00        27,820.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จ ากัด                    
 เสนอราคา 27,820.00 บาท

บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จ ากัด                 
    เสนอราคา 27,820.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 084/2563 ลงวันที่ 19 ธ.ค.62

127 จะซ้ือจะขายอาหารคนไข้ รวม
 3 หมวด (ค,ข,ฉ)

984,088.00      984,088.00      e-bidding  หา้งหุ้นส่วนสามัญ ศุภานี                    
  เสนอราคา 984,088.00 บาท

 หา้งหุ้นส่วนสามัญ ศุภานี                 
     เสนอราคา 984,088.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 085/2563 ลงวันที่ 20 ธ.ค.62

128 จะซ้ือจะขายอาหารคนไข้ 
หมวด ช. ข้าวสาร จ านวน 2 

รายการ

60,600.00        60,600.00        เฉพาะเจาะจง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รอดอริ บสิซิเนส         
  เสนอราคา 60,600.00 บาท

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รอดอริ บสิซิเนส      
     เสนอราคา 60,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 086/2563 ลงวันที่ 26 ธ.ค.62

129 จะซ้ือจะขายอาหารคนไข้ รวม
 2 หมวด (ข,ง)

312,760.00      312,760.00      เฉพาะเจาะจง  หา้งหุ้นส่วนสามัญ ศุภานี                    
  เสนอราคา 312,760.00 บาท

 หา้งหุ้นส่วนสามัญ ศุภานี                 
     เสนอราคา 312,760.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 087/2563 ลงวันที่ 27 ธ.ค.62

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

                         (นางสาวนารา ศรีนารักษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ)

                         นักวิชาการพัสดุปฏบิตัิการ                      รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา


