
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

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

34,240.00       34,240.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เมดิแคร์ ซัพพลาย      
 เสนอราคา 34,240.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เมดิแคร์ ซัพพลาย      
 ตกลงราคา 34,240.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

2 ซ้ือ RDX-RQ9118  RiQAS  
จ านวน 2 รายการ

93,320.00       93,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทดิทอป จ ากดั                       
เสนอราคา 93,320.00 บาท

บริษทั เทดิทอป จ ากดั                       
ตกลงราคา 93,320.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

3 ซ้ือ "DELTALAB" Amies 
Swad จ านวน 8 รายการ

28,400.00       28,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั      
 เสนอราคา 28,400.00 บาท

บริษทั แล็บมาเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั      
 ตกลงราคา 28,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

4 ซ้ือ CSSE E-CL 25/Box  
จ านวน 2 รายการ

16,478.00       16,478.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช จ ากดั                   
เสนอราคา 16,478.00 บาท

บริษทั  ดีเคเอสเอช จ ากดั                   
ตกลงราคา 16,478.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

5 ซ้ือ RDX-RQ9112/C General 
 จ านวน 1 รายการ

77,040.00       77,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทดิทอป จ ากดั                       
เสนอราคา 77,040.00 บาท

บริษทั เทดิทอป จ ากดั                       
ตกลงราคา 77,040.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

6 ซ้ือ XYLENE,AR 4L          
จ านวน 1 รายการ

6,034.80        6,034.80        เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากดั           
เสนอราคา 6,034.80 บาท

บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากดั          
 ตกลงราคา 6,034.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

7 ซ้ือ ROCHE CARDIAC         
จ านวน 3 รายการ

19,474.00       19,474.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                    
เสนอราคา 19,474.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                    
ตกลงราคา 19,474.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

8 ซ้ือ PASTURE TRANANSFER 
 จ านวน 1 รายการ

5,136.00        5,136.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ททีเีค ซายเอนซ์ จ ากดั               
เสนอราคา 5,136.00 บาท

บริษทั ททีเีค ซายเอนซ์ จ ากดั              
 ตกลงราคา 5,136.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

9 ซ้ือ RT-1000F LIFTOFFCVR  
จ านวน 1 รายการ

15,515.00       15,515.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัเมทเล่อร์-โทเลโด จ ากดั               
เสนอราคา 15,515.00 บาท

บริษทัเมทเล่อร์-โทเลโด จ ากดั              
 ตกลงราคา 15,515.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

10 ซ้ือ 2-HDAS001 Positive 
จ านวน 1 รายการ

10,058.00       10,058.00       เฉพาะเจาะจง บริษทิ โอเชีย่นเมด จ ากดั                     
เสนอราคา 10,058.00 บาท

บริษทิ โอชีย่นเมด จ ากดั                     
ตกลงราคา 10,058.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

11 ซ้ือ TQ HBAIC GBAIC GEN.3 
 จ านวน  5 รายการ

28,890.00       28,890.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดรัก เทสทต้ิ์ง จ ากดั                  
เสนอราคา 28,890.00 บาท

บริษทั ดรัก เทสทต้ิ์ง จ ากดั                  
ตกลงราคา 28,890.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012-1/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

12 ซ้ือ CEROSPEEED NITROGEN
  จ านวน  2  รายการ

7,960.80        7,960.80        เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ จ ากดั                           
เสนอราคา 7,960.80 บาท

บริษทั ลินเด้ จ ากดั                           
ตกลงราคา 7,960.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 013/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

13 ซ้ือ CASSETTE E-CL 25/BOX 
 จ านวน 1 รายการ

14,124.00       14,124.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                    
เสนอราคา 14,124.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                    
ตกลงราคา 14,124.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

14 ซ้ือถงุมอืไนไตร สีฟา้   จ านวน 
1 รายการ

79,000.00       79,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั     
   เสนอราคา 79,000.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั     
   ตกลงราคา 79,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 037/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

15 ซ้ือ 1692 Alterna 2-PC Maxi
 จ านวน 3 รายการ

90,150.00       90,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์    จ ากดั          
 เสนอราคา 90,150.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์    จ ากดั          
 ตกลงราคา 90,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 038/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

16 ซ้ือ ถงุมอืผ่าตัดแบบไมม่แีปง้ 
6.5  จ านวน 1 รายการ

98,975.00       98,975.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วน วงศ์รัตนแ์พทยภ์ณัฑ์           
  เสนอราคา 98,975.00 บาท

หา้งหุน้ส่วน วงศ์รัตนแ์พทยภ์ณัฑ์           
  ตกลงราคา 98,975.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 039/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

17 ซ้ือ อนิดิเคเตอร์สทริป           
 จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากดั       
 ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 040/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

18 ซ้ือ SURFLO CATHETER BC 
22GX1 จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั เบเตอร์ เมดิอคล แคร์ จ ากดั        
  ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 045/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

19 ซ้ือ Cam II Clip-on             
     จ านวน 1 รายการ

62,500.00       62,500.00       เฉพาะเจาะจง บรัษทั แอสตาเมเยอร์  จ ากดั                
 เสนอราคา 62,500.00 บาท

บรัษทั แอสตาเมเยอร์  จ ากดั                
 ตกลงราคา 62,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 046/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

20 ซ้ือ SMLLING                     
     จ านวน 1 รายการ

96,300.00       96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากดั                
 เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากดั                
 ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 047/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

21 ซ้ือ PERIFIX ONE 402 FILTER
   จ านวน 1 รายการ

21,400.00       21,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                     
เสนอราคา 21,400.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                    
 ตกลงราคา 21,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 048/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

22 ซ้ือ 13985  Alterna Free 
2-PC จ านวน 15 รายการ

85,412.75       85,412.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั           
 เสนอราคา 85,412.75 บาท

บริษทั อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั           
 ตกลงราคา 85,412.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 049/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

23 ซ้ือ Procare 2-Fa                
     จ านวน 8 รายการ

99,260.00       99,260.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั เทคโนเมดิคัล                         
เสนอราคา 99,260.00 บาท

 บริษทั เทคโนเมดิคัล                        
 ตกลงราคา 99,260.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 050/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

24 ซ้ือ ACCUTRANS Disposable
 จ านวน 1 รายการ

20,000.00       20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม ์เมดิคอล จ ากดั                 
 เสนอราคา 20,000.00 บาท

บริษทั ไพรม ์เมดิคอล จ ากดั                 
 ตกลงราคา 20,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 051/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

25 ซ้ือ 7966 C-SECTION จ านวน
 1 รายการ

96,300.00       96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     
  เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     
  ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 052/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

26 ซ้ือ 1298-41-00 FlowSys 
จ านวน 2 รายการ

99,965.00       99,965.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวนัแมค็ไวสซ์ จ ากดั                
เสนอราคา 99,965.00 บาท

บริษทั ตะวนัแมค็ไวสซ์ จ ากดั               
 ตกลงราคา 99,965.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 053/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

27 ซ้ือ MEPILEX BORDER         
   จ านวน 2 รายการ

25,947.50       25,947.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา้แคร์ จ ากดั                     
เสนอราคา 25,947.50 บาท

บริษทั เมดิกา้แคร์ จ ากดั                     
ตกลงราคา 25,947.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 054/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

28 ซ้ือ PHILIS ERG LEAD WIRE 
จ านวน 1 รายการ

13,910.00       13,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสอาร์เอส แม ็                       
เสนอราคา 13,910.00 บาท

บริษทั เอสอาร์เอส แม ็                      
 ตกลงราคา 13,910.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 055/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

29 ซ้ือ Cautery Tip Cleaner 
จ านวน 1 รายการ

25,000.00       25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อี-ไซเมด จ ากดั                        
เสนอราคา 25,000.00 บาท

บริษทั อี-ไซเมด จ ากดั                       
 ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 056/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

30 ซ้ือ Silicone Foam             
     จ านวน 1 รายการ

16,400.00       16,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวา้นซ์ เมดิคอลไลฟ ์ จ ากดั     
  เสนอราคา 16,400.00 บาท

บริษทั แอดวา้นซ์ เมดิคอลไลฟ ์ จ ากดั     
  ตกลงราคา 16,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 057/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

31 ซ้ือ FLEXTEND FLOATING  
จ านวน 1 รายการ

87,000.00       87,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิเตอร์ เมดิคอล จ ากดั              
เสนอราคา 87,000.00 บาท

บริษทั อนิเตอร์ เมดิคอล จ ากดั             
 ตกลงราคา 87,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 058/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

32 ซ้ือ KALTOSTAT 7.5*12CM  
 จ านวน 3 รายการ

41,623.00       41,623.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการโอสถ 1996 จ ากดั           
เสนอราคา 41,623.00 บาท

บริษทั สหการโอสถ 1996 จ ากดั           
ตกลงราคา 41,623.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 059/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

33 ซ้ือ BALLOON CATHETERS  
 จ านวน 3 รายการ

44,000.00       44,000.00       เฉพาะเจาะจง บรัษทั ดีซี โปรเฟสชัน่แนล ซัพลาย แอนด์ 
เซอร์ จ ากดั เสนอราคา 44,000.00 บาท

บรัษทั ดีซี โปรเฟสชัน่แนล ซัพลาย แอนด์ 
เซอร์ จ ากดั ตกลงราคา 44,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 060/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

34 ซ้ือ THERMAL PAPER 57x25
 จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั พนาสวสัด์ิสหเวชกจิ จ ากดั          
  ตกลงราคา 14,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 061/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

35 ซ้ือ Vasaline Gaoze 3x3 
จ านวน 3 รายการ

26,550.00       26,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอลทอน จ ากดั                 
 เสนอราคา 26,550.00 บาท

บริษทั ไบโอคอลทอน จ ากดั                 
 ตกลงราคา 26,550.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 062/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

36 ซ้ือ ชดุเคร่ืองมอืส่องหลอดลม  
จ านวน 1 รายการ

25,000.00       25,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดี พร้อม เมดดิคอล                       
เสนอราคา 25,000.00 บาท

ร้านดี พร้อม เมดดิคอล                      
 ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 063/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

37 ซ้ือ BT-C4604ELT               
 จ านวน 1 รายการ

64,000.00       64,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคร่ืองมอืแพทย ์จ ากดั                
เสนอราคา 64,000.00 บาท

บริษทั เคร่ืองมอืแพทย ์จ ากดั               
 ตกลงราคา 64,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 064/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

38 ซ้ือ TMN-IP-TZ-MD-43430 
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทรีสต์ จ ากดั       
 ตกลงราคา 16,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 065/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

39 ซ้ือ ANti-A Murine MoAb 10
 ml  จ านวน 14   รายการ

20,260.00       20,260.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาติไทย 
 เสนอราคา 20,260.00 บาท

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย  
ตกลงราคา 20,260.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 066/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

40 ซ้ือ WRAP ผ้าหอ่เคร่ืองมอื 
30*30  จ านวน 3 รายการ

95,765.00       95,765.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วน วงศ์รัตนแ์พทยภ์ณัฑ์           
  เสนอราคา 95,765.00 บาท

หา้งหุน้ส่วน วงศ์รัตนแ์พทยภ์ณัฑ์           
  ตกลงราคา 95,765.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 068/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

41 ซ้ือ Connectig Tublig          
  จ านวน 4 รายการ

86,500.00       86,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อนิสทรูเมน็ท ์จ ากดั         
 เสนอราคา 86,500.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อนิสทรูเมน็ท ์จ ากดั         
 ตกลงราคา 86,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 069/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

42 ซ้ือ น้ ายาล้าง Deconec 
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั น าววิฒันก์ารชา่ง 1992 จ ากดั      
ตกลงราคา 88,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 070/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

43 ซ้ือ POSE  LUBRIC             
 จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั                 
 ตกลงราคา 84,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 071/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

44 ซ้ือ ซองอบฆา่เชือ้ 150 มม *  
แบบมว้น จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากดั       
 ตกลงราคา 98,975.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 072/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

45 ซ้ือ ฮอทแอร์โรล 4 *200  
จ านวน 3 รายการ

93,600.00       93,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากดั              
เสนอราคา 93,600.00 บาท

บริษทั บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากดั             
 ตกลงราคา 93,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 073/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

46 ซ้ือ หนา้กากซิลิโคน             
 จ านวน 3 รายการ

93,000.00       93,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั   
 เสนอราคา 93,000.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั   
 ตกลงราคา 93,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 074/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

47 ซ้ือ ซองบรรจเุวชภณัฑ์ส าเร็จ
ชนดิเรียบ ขนาด6*16           
 จ านวน 2 รายการ

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

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั     
  ตกลงราคา 57,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 075/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

48 ซ้ือ lnternal lndicator         
 จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั เทอราจนี ีจ ากดั                      
ตกลงราคา 93,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 076/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

49 ซ้ือ DISSECT.SCISSORS        
 จ านวน 6 รายการ

98,600.00       98,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
 เสนอราคา 98,600.00 บาท

บริษัท  ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด  
ตกลงราคา 98,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 077/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

50 ซ้ือ Knee Brace With Spiral 
Size.3  จ านวน 5  รายการ

60,525.00       60,525.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลีดเดอร์ เมด จ ากดั                   
เสนอราคา 60,525.00 บาท

บริษทั ลีดเดอร์ เมด จ ากดั                  
 ตกลงราคา 60,525.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 078/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

51 ซ้ือสายดูดเสมหะระบบปดิ 
เบอร์ จ านวน 1 รายการ

19,000.00       19,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากดั               
เสนอราคา 19,000.00 บาท

บริษทั ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากดั              
 ตกลงราคา 19,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 079/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

52 ซ้ือ CY010 Epix                 
จ านวน 1 รายการ

10,272.00       10,272.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลิด์โก ้จ ากดั                        
เสนอราคา 10,272.00 บาท

บริษทั เวลิด์โก ้จ ากดั                        
ตกลงราคา 10,272.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 080/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

53 ซ้ือเอน็โดแซมเปอร์              
 จ านวน 2 รายการ

96,250.00       96,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วชิัน่ จ ากดั                   
เสนอราคา 96,250.00 บาท

บริษทั เจ เอส วชิัน่ จ ากดั                   
ตกลงราคา 96,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 081/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

54 ซ้ือหนา้กากส าหรับยดึตรึงผู่
ปว่ยขณะฉายรังสีบริเวณศีรษะ 
   จ านวน 1  รายการ

80,000.00       80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บซิไลน ์จ ากดั                        
เสนอราคา 80,000.00 บาท

บริษทั บซิไลน ์จ ากดั                        
ตกลงราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 082/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

55 ซ้ือทอ่ถางขยายหลอดอาหาร
ตีบตัน จ านวน 1 รายการ

29,000.00       29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอนเนสท ์เมดิคอล เอเชยี จ ากดั   
 เสนอราคา 29,000.00 บาท

บริษทั ฮอนเนสท ์เมดิคอล เอเชยี จ ากดั   
 ตกลงราคา 29,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 083/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

56 ซ้ือ S/F 
NAT.URO.PCH.TRA.4MM 
10PC  จ านวน 8 รายการ

95,787.20       95,787.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบเตอร์ เมดิอคล แคร์ จ ากดั        
 เสนอราคา 95,787.20 บาท

บริษทั เบเตอร์ เมดิอคล แคร์ จ ากดั        
 ตกลงราคา 95,787.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 084/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

57 ซ้ือ LINER CANNSTR SUCT 
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั เทคโทเมดิคัล จ ากดั                  
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 085/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

58 ซ้ือ ACTIVE LIFE DRAIN 
จ านวน 1 รายการ

97,926.40       97,926.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     
  เสนอราคา 97,926.40 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     
  ตกลงราคา 97,926.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 086/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

59 ซ้ือ CLEAN-TRACE ATP 
จ านวน 2 รายการ

37,450.00       37,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                     
เสนอราคา 37,450.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                    
 ตกลงราคา 37,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 087/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

60 ซ้ือซองอบฆา่เชือ้ 200 มม *  
แบบมว้น จ านวน 1 รายการ

97,584.00       97,584.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากดั       
เสนอราคา 97,584.00 บาท

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหสั์น จ ากดั      
 ตกลงราคา 97,584.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 088/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

61 ซ้ือ Aquapak Sterile           
 จ านวน 1 รายการ

80,000.00       80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั                
เสนอราคา 80,000.00 บาท

บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั               
 ตกลงราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 089/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

62 ซ้ือ กระมอืแพทย ์60*60  
จ านวน 2 รายการ

87,500.00       87,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั     
 เสนอราคา 87,500.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั     
 ตกลงราคา 87,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 090/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

63 ซ้ือ สายยางซิลิโคน 8*12 
จ านวน 1 รายการ

80,000.00       80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อนิสทรูเมน็ท ์จ ากดั         
 เสนอราคา 80,000.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อนิสทรูเมน็ท ์จ ากดั         
 ตกลงราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 091/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

64 ซ้ือ ส าลีกอ้น ขนาด 1.40 กรัม 
จ านวน 3 รายการ

97,760.00       97,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั                       
เสนอราคา 97,760.00 บาท

บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั                       
ตกลงราคา 97,760.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 092/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

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

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

บริษทั เทอราจนี ีจ ากดั                      
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 093/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

66 ซ้ือ ULTRASOUND GEL 5 
LITRS  จ านวน  1 รายการ

34,200.00       34,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา้แคร์ จ ากดั                     
เสนอราคา 34,200.00 บาท

บริษทั เมดิกา้แคร์ จ ากดั                     
ตกลงราคา 34,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 098/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

67 ซ้ือถงัใส่วสัดุติดเชือ้          
จ านวน 1 รายการ

32,500.00       32,500.00       เฉพาะเจาะจง บรัท เมดา เมดิคอล จ ากดั                   
เสนอราคา 32,500.00 บาท

บรัท เมดา เมดิคอล จ ากดั                   
ตกลงราคา 32,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 099/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

68 ซ้ือ TMN-IP-TZ-MD-46525    
 จ านวน 2  รายการ

23,550.00       23,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั       
 เสนอราคา 23,550.00 บาท

บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั       
 ตกลงราคา 23,550.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 101/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

69 ซ้ือกระดาษหอ่ของขวญั         
 จ านวน 1 รายการ

13,000.00       13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                     
เสนอราคา 13,000.00 บาท

บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                     
ตกลงราคา 13,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

70 ซ้ือ CASSETTE E-CL 25/BOX
 จ านวน 2 รายการ

16,478.00       16,478.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                     
เสนอราคา 16,478.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                    
 ตกลงราคา 16,478.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

71 ซ้ือหมกึพมิพฉ์ลากยา            
 จ านวน 1 รายการ

3,800.00        3,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี-สมาร์ท จ ากดั                      
เสนอราคา 3,800.00 บาท

บริษทั ดี-สมาร์ท จ ากดั                      
ตกลงราคา 3,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

72 ซ้ือปากกาเมจ ิ12 สี        
จ านวน 13 รายการ

98,248.60       98,248.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั        
เสนอราคา 98,248.60 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั       
 ตกลงราคา 98,248.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

73 ซ้ือสติกเกอน ์พพี ีขาว-มนัพมิพ์
 1 สีพเิศษ จ านวน 1 รายการ

20,400.00       20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                     
เสนอราคา 20,400.00 บาท

บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                     
ตกลงราคา 20,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

74 ซ้ือ CARD READER              
 จ านวน 1 รายการ

8,100.00        8,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                     
เสนอราคา 8,100.00 บาท

บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                     
ตกลงราคา 8,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

75 ซ้ือ สาย UTP CAT 6 ยีห่อ้  
จ านวน 1 รายการ

4,815.00        4,815.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสกายเวลิด์                               
เสนอราคา 4,815.00 บาท

ร้านสกายเวลิด์                               
ตกลงราคา 4,815.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

76 ซ้ือ TONER HP CE285A       
 จ านวน 1 รายการ

92,600.00       92,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เจ.  รุ่งเรืองกจิ                        
เสนอราคา 92,600.00 บาท

ร้าน พี.เจ.  รุ่งเรืองกจิ                        
ตกลงราคา 92,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

77 ซ้ือ Embedded Computer   
 จ านวน  1 รายการ

25,000.00       25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคคอมเอม็เตอร์ไพรส์ จ ากดั       
  เสนอราคา 25,000.00 บาท

บริษทั เทคคอมเอม็เตอร์ไพรส์ จ ากดั       
  ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

78 ซ้ือ Toner HP CF360A 
BLACK  จ านวน 4 รายการ

94,410.00       94,410.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอส พาวเวอร์เซ็นเตอร์                   
เสนอราคา 94,410.00 บาท

ร้านเอส พาวเวอร์เซ็นเตอร์                  
 ตกลงราคา 94,410.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

79 ซ้ืออปุกรณ์ชีต้ าแหนง่ขอ้มลู 
จ านวน 3 รายการ

41,056.00       41,056.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกจิอนนัต์                                 
เสนอราคา 41,056.00 บาท

ร้านกจิอนนัต์                                 
ตกลงราคา 41,056.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

80 ซ้ือเส้ือกาวน ์ตัวยาว แขนส้ัน 
จ านวน 1 รายการ

13,230.00       13,230.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัทอ้ปไลน ์โพรดักส์ จ ากดั              
เสนอราคา 13,230.00 บาท

บริษทัทอ้ปไลน ์โพรดักส์ จ ากดั             
 ตกลงราคา 13,230.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

81 ซ้ือเส้ือเจา้หนา้ทีผู้่หญิง ปกัโลโก้
  จ านวน 2 รายการ

16,000.00       16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแฟบบริคส์  จ ากดั               
เสนอราคา 16,000.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแฟบบริคส์  จ ากดั               
ตกลงราคา 16,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

82 ซ้ือเส้ือกโิมโนตัวยาว         
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั                  
ตกลงราคา 97,350.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

83 ซ้ือถงัใส่วสัดุมคีมติดเชือ้         
  จ านวน 1 รายการ

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

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

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

84 ซ้ือกระโปรงส้ัน 24 นิว้ เอวใส่
ยางยดื ผ้าโทเทสีฟา้น้ าทะเล  
จ านวน 1 รายการ

87,500.00       87,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดา  ศรียีสุ่่น                        
เสนอราคา 87,500.00 บาท

นางสาวสุดา  ศรียีสุ่่น                        
ตกลงราคา 87,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

85 ซ้ือน้ ายาล้างรถคาร์โก ้          
 จ านวน 8 รายการ

51,612.00       51,612.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                                   
เสนอราคา 51,612.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                                   
ตกลงราคา 51,612.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

86 ซ้ือถงุผ้าติดเชือ้สีแดง พมิโลโก ้ 
จ านวน 1 รายการ

93,000.00       93,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั                  
เสนอราคา 93,000.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั                  
ตกลงราคา 93,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

87 ซ้ือถงุร้อน 9/12                  
จ านวน 5 รายการ

22,500.00       22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลย ี1988 จ ากดั   
เสนอราคา 22,500.00 บาท

บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลย ี1988 จ ากดั  
 ตกลงราคา 22,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

88 ซ้ือเทปนริภยัตีเส้น  ขนาด 2 
นิว้ *33   จ านวน 6 รายการ

39,632.00       39,632.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                    
เสนอราคา 39,632.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                    
ตกลงราคา 39,632.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

89 ซ้ือผ้าขนหนเูชด็มอื 15*30 
พมิพโ์ลโก ้ จ านวน 1 รายการ

41,500.00       41,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั                   
เสนอราคา 41,500.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั                  
 ตกลงราคา 41,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

90 ซ้ือถงัขยะล้อเล่ือน 240 ลิต ฝา
เรียบ ตัวถงัสีเขยีว               
จ านวน 2 รายการ

72,225.00       72,225.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพยว์จิติร โปรคลีน แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากดั  เสนอราคา 72,225.00 บาท

บริษทั ทรัพยว์จิติร โปรคลีน แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากดั  ตกลงราคา 72,225.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

91 ซ้ือน้ าสบูเ่หลวล้างมอื รุ่น 118 48,150.00       48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เร็นโทคิล อนินเิชยีล จ ากดั          
 เสนอราคา 48,150.00 บาท

บริษทั เร็นโทคิล อนินเิชยีล จ ากดั          
 ตกลงราคา 48,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 015/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

92 ซ้ือซิลิโคน ขาว              
จ านวน 12 รายการ

14,150.00       14,150.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้          
 เสนอราคา 14,150.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้          
 ตกลงราคา 14,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

93 ซ้ือ Knob จ านวน 2 รายการ 9,730.00        9,730.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั              
 เสนอราคา 9,730.00 บาท

บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั              
 ตกลงราคา 9,730.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

94 ซ้ือลูกบดิประตู รุ่นจานใหญ่     
 จ านวน 6 รายการ

27,940.00       27,940.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                                   
เสนอราคา 27,940.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                                   
ตกลงราคา 27,940.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

95 ซ้ือชกัโครก TF-2697SCW 
สุขภณัฑ์ 2 ชิน้                   
จ านวน 4 รายการ

31,025.00       31,025.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้          
 เสนอราคา 31,025.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้          
 ตกลงราคา 31,025.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

96 ซ้ือล้อประตู ขนาด 3 นิว้ เหล็ก
เหนยีว จ านวน 2 รายการ

7,350.90        7,350.90        เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                  
เสนอราคา 7.350.90 บาท

ร้าน  เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                 
 ตกลงราคา 7.350.90 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

97 ซ้ือสเปรย ์ซิลิโคน              
จ านวน 1 รายการ

1,540.80        1,540.80        เฉพาะเจาะจง บริษทั มาราธอน จ ากดั                       
เสนอราคา 1,540.80 บาท

บริษทั มาราธอน จ ากดั                      
 ตกลงราคา 1,540.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

98 ซ้ือสีน้ าทาภายนอกภายใน  
จ านวน 3 รายการ

4,761.50        4,761.50        เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                  
เสนอราคา 4,761.50 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                  
ตกลงราคา 4,761.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

99 ซ้ือสายโทรศัพท ์ 4/22          
จ านวน 2 รายการ

5,564.00        5,564.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   สมชยัการไฟฟา้        
 เสนอราคา 5,564.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   สมชยัการไฟฟา้        
 ตกลงราคา 5,564.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

100 ซ้ือตู้เยน็ ขนาด 5 คิว        
จ านวน 1 รายการ

6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   สมชยัการไฟฟา้        
 เสนอราคา 6,500.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   สมชยัการไฟฟา้        
 ตกลงราคา 6,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 002/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

101 ซ้ือไมโครเวฟ จ านวน 1 รายการ 3,950.00        3,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                  
เสนอราคา 3,950.00 บาท

ร้าน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                  
ตกลงราคา 3,950.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

102 ซ้ือตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู         
 จ านวน 1 รายการ

5,380.00        5,380.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอม็เอ  อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  เสนอราคา 5,3380.00 บาท

บริษทั ซีเอม็เอ  อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  ตกลงราคา 5,3380.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

103 ซ้ือพดัลมดูดอากาศติดกระจก 
PANASONI FV-20WAT       
จ านวน 2 รายการ

6,184.60        6,184.60        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   สมชยัการไฟฟา้        
 เสนอราคา 6,184.60 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   สมชยัการไฟฟา้        
 ตกลงราคา 6,184.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

104 ซ้ือกาต้มน้ าไฟฟา้ ความจ ุ1.5  
จ านวน 2 รายการ

4,108.80        4,108.80        เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                  
เสนอราคา 4,108.80 บาท

ร้าน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                  
ตกลงราคา 4,108.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

105 ซ้ือตู้เยน็ควบคุมอณุหภมู ิ2-8 
องศาเซลซียล ขนาด 2 ประตู

65,270.00       65,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคูล จ ากดั                         
เสนอราคา 65,270.00 บาท

บริษทั เมดิคูล จ ากดั                         
ตกลงราคา 65,270.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

106 ซ้ือตู้เกบ็สไลด์ 10 ชัน้/ตู้ 
จ านวน 1 รายการ

99,000.00       99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอส ไซน ์จ ากดั                    
เสนอราคา 99,000.00 บาท

บริษทั เอ เอส ไซน ์จ ากดั                   
 ตกลงราคา 99,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

107 ซ้ือพดัลมชนดิโคจร ขนาด 16 
นิว้  จ านวน 2 รายการ

6,184.60        6,184.60        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   สมชยัการไฟฟา้        
 เสนอราคา 6,184.60 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   สมชยัการไฟฟา้        
 ตกลงราคา 6,184.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

108 ซ้ือตู้เหล็กบานเปดิทบึ           
 จ านวน 4 รายการ

47,290.00       47,290.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอม็เอ  อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  เสนอราคา 47,290.00 บาท

บริษทั ซีเอม็เอ  อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  ตกลงราคา 47,290.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

109 ซ้ือผ้ามา่นกัน้ส่วน            
จ านวน 2 รายการ

15,800.00       15,800.00       เฉพาะเจาะจง นายประชา ประไพวรรณ์กลุ                 
 เสนอราคา 15,800.00 บาท

นายประชา ประไพวรรณ์กลุ                 
 ตกลงราคา 15,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

110 จา้งพมิพแ์บบพมิพใ์บบริจาค
เนือ้เยือ่  จ านวน 1 รายการ

9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นวิธรรมดาการพมิพ ์จ ากดั          
 เสนอราคา 9,000.00 บาท

บริษทั นวิธรรมดาการพมิพ ์จ ากดั          
 ตกลงราคา 9,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 001/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

111 จา้งเหมาติดต้ัง 
LEDFLOODLIGHT จ านวน 
จ านวน 2 รายการ

10,970.00       10,970.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้          
 เสนอราคา 10,970.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้          
 ตกลงราคา 10,970.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

112 จา้งปรับปรุงหอ้งเอกซเรย ์ชัน้ 2
 B9 จ านวน 9 รายการ 

26,500.00       26,500.00       เฉพาะเจาะจง นายประชา  ประไพวรรณ์                   
เสนอราคา 26,500.00 บาท

นายประชา  ประไพวรรณ์                   
ตกลงราคา 26,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

113 จา้งเหมาร้ือหวัจา่ยพร้อมทอ่ 
คอลัมเดิม ชัน้ 4 และติดต้ังหวั
จา่ย CO2 หอ้งผ่าตัด           
จ านวน 2 รายการ 

47,615.00       47,615.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล์ จ ากดั                       
เสนอราคา 47,615.00 บาท

บริษทั ไอดีเวลล์ จ ากดั                       
ตกลงราคา 47,615.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

114 จา้งเหมารถขนยา้ยครุภณัฑ์
ช ารุดเส่ือมสภาพ                 
 จ านวน 1 รายการ

7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายปริญา นลิเพช็ร                          
เสนอราคา 7,500.00 บาท

นายปริญา นลิเพช็ร                          
ตกลงราคา 7,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

115 จา้งเหมาติดต้ังประตูทางเชือ่ม 
B10/1 กบั B10                   
  จ านวน 2 รายการ

37,450.00       37,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พบี ีออโต้ดอร์ จ ากดั                 
เสนอราคา 37,450.00 บาท

บริษทั พบี ีออโต้ดอร์ จ ากดั                 
ตกลงราคา 37,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

116 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ตดถงัขยะ   
จ านวน 2 รายการ

54,500.00       54,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                    
เสนอราคา 54,500.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                    
ตกลงราคา 54,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

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

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

117 จา้งท าตรายาง                    
จ านวน 9 รายการ

5,240.00        5,240.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั อดุมสาส์น               
เสนอราคา 5,240.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนสามญั อดุมสาส์น               
ตกลงราคา 5,240.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 004/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

118 จา้งท าปา้ยไวนลิร่วมต่อต้าน
การใชส้ารใชส้ารพษิฆา่หญ้า  
จ านวน 1 รายการ

2,950.00        2,950.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                    
เสนอราคา 2,950.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                    
ตกลงราคา 2,950.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 005/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

119 จา้งท าตรายาง                  
จ านวน 12 รายการ

1,680.00        1,680.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั อดุมสาส์น               
เสนอราคา 1,680.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนสามญั อดุมสาส์น               
ตกลงราคา 1,680.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

120 จา้งท าตรายาง                   
จ านวน 6 รายการ

2,040.00        2,040.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                    
เสนอราคา 2,040.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                    
ตกลงราคา 2,040.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

121 จา้งท าแผ่นพบัและบตัร
ประจ าตัวผู้ปว่ยเคมบี าบดั       
 จ านวน 2 รายการ

86,000.00       86,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นวิธรรมดา จ ากดั                     
เสนอราคา 86,000.00 บาท

บริษทั นวิธรรมดา จ ากดั                    
 ตกลงราคา 86,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

122 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ      
 จ านวน 9 รายการ

85,300.00       85,300.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วี.เอน็.พาวเวอร์          
 เสนอราคา 85,300.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วี.เอน็.พาวเวอร์          
 ตกลงราคา 85,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

123 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบยีน วต 8665 
รถกระบะแวน  คอมแอร์ 
จ านวน 1 รายการ

3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง นครหลวงอเีอคทริค                           
เสนอราคา 3,500.00 บาท

นครหลวงอเีอคทริค                          
 ตกลงราคา 3,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 013/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

124 จา้งซ่อมพดัลมกลุ่มงานโภชน
ศาสตร์ จ านวน 1 รายการ

19,260.00       19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั  เสนอราคา 19,260.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากดั  ตกลงราคา 19,260.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

125 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ      
 จ านวน 10 รายการ

96,050.00       96,050.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วี.เอน็.พาวเวอร์          
 เสนอราคา 96,050.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วี.เอน็.พาวเวอร์          
 ตกลงราคา 96,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 015/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

126 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบยีน วต 8665

2,360.00        2,360.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.เอน็.พาวเวอร์ จ ากดั                
 เสนอราคา 2,360.00 บาท

บริษทั วี.เอน็.พาวเวอร์ จ ากดั                
 ตกลงราคา 2,360.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

127 จา้งซ่อม  Regulator         
ของระบบออกซิเจน         
จ านวน 1 รายการ

17,120.00       17,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็กซ์ทรัส เอน็จเินยีร่ิง จ ากดั        
  เสนอราคา 17,120.00 บาท

บริษทั เด็กซ์ทรัส เอน็จเินยีร่ิง จ ากดั        
  ตกลงราคา 17,120.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 016/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

128 จา้งซ่อมลิฟท ์(ไพโอเนยีร์)      
(ร.211-11)  จ านวน 1 รายการ

3,531.00        3,531.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนยีร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากดั 
   เสนอราคา 3,531.00 บาท

บริษทั ไพโอเนยีร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากดั 
   ตกลงราคา 3,531.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 017/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

129 จา้งซ่อมทอ่บ าบดัน้ าเสีย        
 จ านวน 6 รายการ

40,906.10       40,906.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.ซีเอม็. เวสทว์อเตอร์ จ ากดั        
   เสนอราคา 40,906.01 บาท

บริษทั ที.ซีเอม็. เวสทว์อเตอร์ จ ากดั        
   ตกลงราคา 40,906.01 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 018/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

130 จา้งซ่อมเคร่ืองชว่ยหายใจ ชล.
68/ชจ70/56               
จ านวน 5 รายการ

39,460.00       39,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวอร์ เฮลทแ์คร์ จ ากดั           
   เสนอราคา 39,460.00 บาท

บริษทั เกทเวอร์ เฮลทแ์คร์ จ ากดั           
   ตกลงราคา 39,460.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 019/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

131 จา้งซ่อม Module ฟลิลิป       
ร.360-28/6 จ านวน 1 รายการ

39,420.00       39,420.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวคิ จ ากดั                            
 เสนอราคา 39,420.00 บาท

บริษทั โซวคิ จ ากดั                            
 ตกลงราคา 39,420.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

132 จา้งซ่อมเกา้อี ้จ านวน 1 รายการ 41,730.00       41,730.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเสมยีเบาะยนต์                            
 เสนอราคา 41,730.00 บาท

ร้านเสมยีเบาะยนต์                            
 ตกลงราคา 41,730.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

133 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  
จ านวน 11 รายการ

91,550.00       91,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 
จ ากดั  เสนอราคา 91,550.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 
จ ากดั  ตกลงราคา 91,550.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 022/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

134 ซ้ือน้ านมถัว่เหลือง ไวตามิล้ด์  
จ านวน 1 รายการ

9,720.00        9,720.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไฮเทค                                      
เสนอราคา 9,720.00 บาท

ร้านไฮเทค                                     
 ตกลงราคา 9,720.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

135 ซ้ือกรงดักหน ูจ านวน 2 รายการ 3,300.00        3,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                     
 เสนอราคา 3,300.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                     
 ตกลงราคา 3,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

136 ซ้ือถงัน้ ากล่ันส่ีเหล่ียม         
ขนาด 20 ลิตร  มหีหูิว้

10,400.00       10,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอกกมล                                   
เสนอราคา 10,400.00 บาท

ร้าน เอกกมล                                  
 ตกลงราคา 10,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

137 ซ้ือ Battery for Mindray 
จ านวน 2 รายการ

67,945.00       67,945.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสอาร์เอส แมก็ซ์พลัส จ ากดั       
  เสนอราคา 67,945.00 บาท

บริษทั เอสอาร์เอส แมก็ซ์พลัส จ ากดั       
  ตกลงราคา 67,945.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

138 ซ้ือ ราวแตนเลสแขวนเคร่ืองมอื
  ขนาดยาว 97 ซม.          
จ านวน 2 รายการ

85,000.00       85,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                     
เสนอราคา 85,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                    
 ตกลงราคา 85,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

139 ซ้ือ อาหารคนไขแ้ละผลไม้
ปลอดภยั

99,610.50       99,610.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีกาญจนบรีุ 
จ ากดั  เสนอราคา 99,610.50 บาท

บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีกาญจนบรีุ 
จ ากดั  ตกลงราคา 99,610.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวนัที ่15 พ.ย.62

140 ซ้ือ CANCE 
NANOTECHNOLOGY          
 จ านวน 14 รายการ

74,106.00       74,106.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บุก๊เนท็ จ ากดั                          
เสนอราคา 74,106.00 บาท

บริษทั บุก๊เนท็ จ ากดั                         
 ตกลงราคา 74,106.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

141 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองจ าลอง
การฉายรังสี (Simulator) รุ่น 
Simuli Evolution แบบไมร่วม
อะไหล่ รวมระบบปรับอากาศ 
หมายเลขครุภณัฑ์ 7-52

773,000.00     773,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมยีร์ บสิสิเนส อนิเตอร์ จ ากดั   
 เสนอราคา 773,000.00 บาท

บริษทั พรีเมยีร์ บสิสิเนส อนิเตอร์ จ ากดั   
 ตกลงราคา 773,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 008/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

142 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองเร่ง
อนภุาคทีผ่ลิตเฉพาะโฟตอน
พลังงานไมเ่กนิ 6 MV (Low 
Energy Medical Linear 
Accelerator) ผลิตภณัฑ์ 
Elekta รุ่น Compact แบบ
รวมอะไหล่ รวมเคร่ืองระบบ
ปรับอากาศ ยกเวน้ 
Magnetron หมายเลขครุภณัฑ์
 ร.315-6 จ านวน 1 เคร่ือง

2,284,000.00  2,284,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมยีร์ บสิสิเนส อนิเตอร์ จ ากดั   
 เสนอราคา 2,284,000.00 บาท

บริษทั พรีเมยีร์ บสิสิเนส อนิเตอร์ จ ากดั   
 ตกลงราคา 2,284,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 009/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

143 จา้งบ ารุงรักษาระบบ
คอมพวิเตอร์บนัทกึและทวน
สอบขอ้มลู (Record and 
Verification Computer 
System) แบบรวมอะไหล่ 
จ านวน 1 ระบบ

1,035,000.00  1,035,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมยีร์ บสิสิเนส อนิเตอร์ จ ากดั   
 เสนอราคา 1,035,000.00 บาท

บริษทั พรีเมยีร์ บสิสิเนส อนิเตอร์ จ ากดั   
 ตกลงราคา 1,035,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 010/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

144 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองใส่แร่
อริิเดียม-192 (Micro 
Selectron HDR) ยีห่อ้ 
Nucletron แบบไมร่วมอะไหล่
 หมายเลขครุภณัฑ์ ร.275-4 
จ านวน 1 เคร่ือง

354,000.00     354,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมยีร์ บสิสิเนส อนิเตอร์ จ ากดั   
 เสนอราคา 354,000.00 บาท

บริษทั พรีเมยีร์ บสิสิเนส อนิเตอร์ จ ากดั   
 ตกลงราคา 354,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 011/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

145 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองอา่นและ
แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
เปน็ดิจติอล แบบรวมอะไหล่ 
ยกเวน้ชดุรับภาพเอกซเรย ์
(Flat Panel Sensor) 
หมายเลขครุภณัฑ์ ร.479-4 
จ านวน 1 ชดุ

340,000.00     340,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูฟิล์ิม (ประเทศไทย) จ ากดั       
 เสนอราคา 340,00.00 บาท

บริษทั ฟจูฟิล์ิม (ประเทศไทย) จ ากดั       
 ตกลงราคา 340,00.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 012/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

146 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ือจ าลองการ
รักษาแบบคอมพวิเตอร์ 
(Computer Tomography 
Simulator) ยีห่อ้ TOSHIBA 
หมายเลขครุภณัฑ์ X-59 
จ านวน 1 เคร่ือง

1,535,000.00  1,535,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั          
เสนอราคา 1,535,000.00 บาท

บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั         
ตกลงราคา 1,535,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 013/2562 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

147 จา้งบ ารุงรักษาระบบสัญญาณ
เตือนอคัคีภยั จ านวน 1 งาน

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

บริษทัธนวตันอ์เิตอร์ซัพพลาย จ ากดั       
ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

148 จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมติั ELIB 
(Electronic Library on web)

64,160.00       64,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บุค๊ โปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั
  เสนอราคา 64,160.00 บาท

บริษทั บุค๊ โปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั
  ตกลงราคา 64,160.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 015/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย.62

149 จะซ้ือจะขายน้ ายาท าความ
สะอาดเคร่ืองมอืแพทย ์(Cidex
 OPA) จ านวน 300 แกลลอน 
ขนาด 3,780 ซีซี

481,500.00     481,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากดั  เสนอราคา 481,500.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากดั  ตกลงราคา 481,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 016/2563 ลงวนัที ่4 พ.ย.62

150 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 674 
เคร่ือง

290,544.00     290,544.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 
จ ากดั  เสนอราคา 290,544.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 
จ ากดั  ตกลงราคา 290,544.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 017/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

151 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองถา่ยภาพ
รังสีทรวงอก พร้อมระบบปรับ
ภาพแบบดิจติอล ยีห่อ้ GE รุ่น 
DEFINIUM 6000 แบบรวม
ค่าแรงและอะไหล่ หมายเลข
ครุภณัฑ์ x.54, x.54/1      
จ านวน 1 เคร่ือง

810,300.00     810,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 810,300.00 บาท

บริษทั ยอี ีเมดิคอลซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
 จ ากดั ตกลงราคา 810,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 018/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

152 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองอลัตรา
ซาวด์ ยีห่อ้ TOSHIBA           
 จ านวน 1 เคร่ือง

600,000.00     600,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั          
เสนอราคา 600,000.00 บาท

บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั          
ตกลงราคา 600,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 019/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

153 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย ์
ยีห่อ้ TOXHIBA MODEL ; 
KXO-50 XM ,S/N ; 
K2C07Y2816 แบบรวมอะไหล่ 
(แบบ B) ไมร่วม X-Ray Tube, 
Image Intensifier, ชดุ CCD 
Camera และ HV Tank 
หมายเลขครุภณัฑ์ X.37 
จ านวน 1 เคร่ือง

760,000.00     760,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั            
   เสนอราคา 760,000.00 บาท

บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั            
 ตกลงราคา 760,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 020/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

154 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพวิเตอร์ ยีห่อ้ TOSHIBA 
MODEL : AQUILION CX , 
S/N : NCA 1162347 แบบ
รวมอะไหล่ (แบบ B) ไมร่วม  
X-Ray Tube และ Detector 
หมายเลขครุภณัฑ์ X.55    
จ านวน 1 เคร่ือง

1,329,000.00  1,329,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั            
   เสนอราคา 1,329,000.00 บาท

บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั            
 ตกลงราคา 1,329,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 021/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

155 จา้งบ ารุงรักาเคร่ืองตรวจ
อวยัวะภายในด้วยคล่ืนเสียง
ความถีสู่ง ยีห่อ้ TOSHIBA 
MODEL : TUS-A400 S/N : 
WDA13 X2013 แบบรวม
อะไหล่ (แบบ B) ไมร่วมหวั
ตรวจ (Ultrasound Scaning 
Probe) หมายเลขครุภณัฑ์ ร.
188-29  จ านวน 1 เคร่ือง

350,000.00     350,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั            
  เสนอราคา 350,000.00 บาท

บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ จ ากดั            
ตกลงราคา 350,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 022/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

156 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แกไ้ขชดุปรับระดับเทคโนโลยี
เคร่ืองเร่งอนภุาค รุ่น 
Somatom Sensation Open 
 S/N 49741 ยีห่อ้ SIEMENS 
แบบรวมอะไล่ (TOP) 
หมายเลขครุภณัฑ์ ร.468-1 
จ านวน 1 ชดุ

1,835,993.00  1,835,993.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์ จ ากดั              
  เสนอราคา 1,835,993.00 บาท

บริษทั ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์ จ ากดั              
  ตกลงราคา 1,835,993.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 023/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

157 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เคร่ืองเร่งอนภุาคพลังงานสูง
ชนดิสองพลังงาน พร้อมชดุ
บงัคับล ารังสี High energy 
Linear Accelerator with 
collimator) รุ่น Oncor 
Impression Plus S/N 5610 
ยีห่อ้ ซีเมนส์ แบบรวมอะไหล่ 
หมายเลขครุภณัฑ์ ร.315-4 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,693,500.00  4,693,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์ จ ากดั             
เสนอราคา 4,693,500.00 บาท

บริษทั ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์ จ ากดั             
ตกลงราคา 4,693,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 024/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

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



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

158 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
ส าหรับหาต าแหนง่ในการเจาะ
ชิน้เนือ้เต้านมแบบนอนคว่ า 
ยีห่อ้ HOLOGIC รุ่น Multi 
Care Platinum เลขทีเ่คร่ือง 
31508143268 แบบรวม
อะไหล่ ยกเวน้ X-ray Tube 
และ Image Receptor 
หมายเลขครุภณัฑ์ x.60 จ านวน
 1 เคร่ือง

500,000.00     500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั             
เสนอราคา 500,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั             
ตกลงราคา 500,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 025/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

159 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
เต้านมระบบดิจติอล ยีห่อ้ 
HOLOGIC รุ่น Dimensions 
(2D) with Softcopy 
Workstation เลขทีเ่คร่ือง 
81011111105 แบบรวม
อะไหล่ทกุชิน้ส่วน หมายเลข
ครุภณัฑ์ x.57 จ านวน 1 เคร่ือง

1,685,000.00  1,685,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั             
เสนอราคา 1,685,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั             
ตกลงราคา 1,685,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 026/2563 ลงวนัที ่6 พ.ย.62

160 จา้งบ ารุงรักาเคร่ืองเจาะดูดชิน้
เนือ้เต้านมระบบสูญญากาศ 
ยีห่อ้ HOLOGIC รุ่น Atec 
Sapphire เลขทีเ่คร่ือง 501291
 แบบรวมอะไหล่ทกุชิน้ส่วน 
หมายเลขครุภณัฑ์ ร.412-3 
จ านวน 1 เคร่ือง

250,000.00     250,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั             
เสนอราคา 250,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั             
ตกลงราคา 250,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 027/2563 ลงวนัที ่6  พ.ย.62

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

161 จา้งเหมาพมิพห์นงัสือใน
โครงการ จดัท าหนงัสือวชิาการ
ด้านศัลยศาสตร์สถาบนัมะเร็ง
แหง่ชาติ จ านวน 1000 เล่ม

477,220.00     477,220.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พลัลิชชิง่ 
จ ากดั เสนอราคา 477,220.00 บาท

บริษทั อมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พลัลิชชิง่ 
จ ากดั ตกลงราคา 477,220.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 028/2563 ลงวนที ่7 พ.ย.62

162 จา้งบ ารุงรักาเคร่ืองเอกซเรย์
ฟลูออโรสโคปเคล่ือนทีแ่บบ ซี-
อาร์ม ยีห่อ้ GE รุ่น OEC 9900
 Elite 12" STD SN:E2-2313, 
SID : 0856090198 จ านวน 1 
เคร่ือง

98,000.00       98,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยนูเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั         
เสนอราคา 98,000.00 บาท

บริษทั ยนูเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั         ตก
ลงราคา 98,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 029/2563 ลงวนัที ่12 พ.ย.62

163 จา้งบ ารุงรักษาระบบไปปไ์ลน ์
จ านวน 1 ระบบ

72,000.00       72,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พแีอนด์พ ีเมดิคอล  
เสนอราคา 72,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พแีอนด์พ ีเมดิคอล  ตก
ลงราคา 72,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 030/2563 ลงวนัที ่12 พ.ย.62

164 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนดิ
ไฟฟา้ ขนาด 100 KVA จ านวน
 2 ชดุ และชดุเคร่ืองก าเนดิ
ไฟฟา้ 200 KVA จ านวน 1 ชดุ

45,772.00       45,772.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอลเมค มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั            
  เสนอราคา 45,772.00 บาท

บริษทั เอลเมค มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั            
  ตกลงราคา 45,772.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 031/2563 ลงวนัที ่12 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

165 จา้งบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ย
คอมพวิเตอร์

1,575,000.00  1,575,000.00   e-bidding บริษทั อนิฟอร์เมชัน่เซอร์วสิ แอนด์ 
คอนซัลแทนท ์จ ากดั เสนอราคา 
1,575,000.00 บาท

บริษทั อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ แอนด์ 
คอนซัลแทนท ์จ ากดั ตกลงราคา 
1,575,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 032/2563 ลงวนัที ่12 พ.ย.62

166 จา้งบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ย
หอ้ง Data Center จ านวน 1 
ระบบ

1,690,000.00  1,690,000.00   e-bidding บริษทั อนิฟอร์เมชัน่เซอร์วสิ แอนด์ 
คอนซัลแทนท ์จ ากดั เสนอราคา 
1,690,000.00 บาท

บริษทั อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ แอนด์ 
คอนซัลแทนท ์จ ากดั ตกลงราคา 
1,690,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 033/2563 ลงวนัที ่12 พ.ย.62

167 จา้งบ ารุงรักษาระบบ PACS 
และระบบ RIS พร้อมส ารอง
การใชง้าน จ านวน 1 งาน

500,000.00     500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ททีพีเีอสพ ีเอเชยี จ ากดั              
   เสนอราคา 500,000.00 บาท

บริษทั ททีพีเีอสพ ีเอเชยี จ ากดั              
   ตกลงราคา 500,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 034/2563 ลงวนัที ่12 พ.ย.62

168 จา้งเหมาการใหบ้ริการตรวจ 
MRI ส าหรับผู้ปว่ยสถาบนั
มะเร็งแหง่ชาติ

3,595,000.00  3,595,000.00   e-bidding บริษทั ประชาชืน่ อมิเมจจิง้ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั  เสนอราคา 3,595,000.00 บาท

บริษทั ประชาชืน่ อมิเมจจิง้ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั  ตกลงราคา 3,595,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 035/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

169 จา้งบ ารุงรักษาระบบเรียก
พยาบาล

64,200.00       64,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนวตันอ์เิตอร์ซัพพลาย จ ากดั       
เสนอราคา 64,200.00 บาท

บริษทั ธนวตันอ์เิตอร์ซัพพลาย จ ากดั      
 ตกลงราคา 64,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 036/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

170 จา้งบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองสูบ
น้ าดับเพลิง จ านวน 1 งาน

34,240.00       34,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฟร์คิลเลอร์ เอน็จเินยีร่ิง แอนด์
เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคา 34,240.00 บาท

บริษทั ไฟร์คิลเลอร์ เอน็จเินยีร่ิง แอนด์
เซอร์วสิ จ ากดั ตกลงราคา 34,240.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 037/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

171 จา้งบ ารุงรักษาระบบสูบน้ าเสีย
 จ านวน 5 เคร่ือง

44,940.00       44,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.ซี.เอม็. เวสทว์อเตอร์ จ ากดั       
   เสนอราคา 44,940.00 บาท

บริษทั ที.ซี.เอม็. เวสทว์อเตอร์ จ ากดั       
   ตกลงราคา 44,940.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 038/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

172 จา้งบ ารุงรักษาระบบเสียงตาม
สายภายในสถาบนัมะเร็ง
แหง่ชาติ จ านวน 1 งาน

64,200.00       64,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนวตันอ์นิเตอร์ซัพพลาย จ ากดั     
   เสนอราคา 64,200.00 บาท

บริษทั ธนวตันอ์นิเตอร์ซัพพลาย จ ากดั     
   ตกลงราคา 64,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 039/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

173 จา้งบ ารุงรักษาตู้อบฆา่เชือ้โรค
ด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พ
ลาสมา่ หมายเลขครุภณัฑ์ ฆ.
11,ฆ.13 และ ATC 29 จ านวน
 3 เคร่ือง

480,000.00     480,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากดั  เสนอราคา 480,000.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากดั  ตกลงราคา 480,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 040/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

174 จา้งเหมาบริการปอ้งกนัและ
ก าจดัปลวก มด แมลงสาบ หนู
 ยงุ และแมลงทกุชนดิ       
จ านวน 1 งาน

149,800.00     149,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอซี เพส คอนโทรล เอก็ซ์เพร์ิท 
จ ากดั เสนอราคา 149,800.00 บาท

บริษทั เอซี เพส คอนโทรล เอก็ซ์เพร์ิท 
จ ากดั ตกลงราคา 149,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 041/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

175 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
ทัว่ไป ยีห่อ้ PHILIPS จ านวน 2
 รายการ

280,875.00     280,875.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) จ ากดั         
   เสนอราคา 280,875.00 บาท

บริษทั ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) จ ากดั         
   ตกลงราคา 280,875.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 042/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

176 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองล้างและ
ฆา่เชือ้อปุกรณ์กล้องเอน็โดส
โคป โดยอตัโนมติั (Evotech) 
S/N 504210060 หมายเลข
ครุภณัฑ์ 6530-045-0002/54/
ร.364/7 จ านวน 1 เคร่ือง

331,300.00     331,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากดั  เสนอราคา 331,300.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากดั  ตกลงราคา 331,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 043/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

177 จา้งบ ารุงรักษาลิฟทย์ีห่อ้ 
PIONEER ELEVATOR       
จ านวน 2 รายการ

77,040.00       77,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนยีร์ ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากดั
   เสนอราคา 77,040.00 บาท

บริษทั ไพโอเนยีร์ ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากดั
   ตกลงราคา 77,040.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 044/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

178 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองประมวล
ภาพทางรังสีดิจตัิล (Cinoyted
 Radiography) พร้อมตรวจ
ซ่อมแกไ้ข แบบรวมอะไหล่ 
KODAK Direct view CR975 
k-Number 300-6909 
หมายเลขครุภณัฑ์ x.49 จ านวน
 1 เคร่ือง

96,300.00       96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แคร์สตรีม เฮลธ ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั  เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั แคร์สตรีม เฮลธ ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั  ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 045/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

179 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองอลัตร้า
ซาวด์ ยีห่อ้ Supersonic รุ่น 
Aixplorer S/N SIC1712 แบบ
รวมอะไหล่ หมายเลขครุภณัฑ์ 
x.57/1 จ านวน 1 เคร่ือง

550,000.00     550,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  เสนอราคา 550,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  ตกลงราคา 550,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 046/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

180 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนที ่Mobile X-Ray 
System ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น
 Mobile Art Evolution 
(32kw) เลขทีเ่คร่ือง 
41000381A001 แบบรวม
อะไหล่ หมายเลขครุภณัฑ์ 
x56/1 จ านวน 1 เคร่ือง

370,000.00     370,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  เสนอราคา 370,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  ตกลงราคา 370,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 047/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

181 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนที ่X-Ray Mobile ยหีอ้ 
Shimadzu รุ่น Mobile DaRt 
Evolution เลขทีเ่คร่ือง 
410001D1B001 แบบรวม
อะไหล่ หมายเลขครุภณัฑ์ x56
 จ านวน 1 เคร่ือง

530,000.00     530,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  เสนอราคา 530,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  ตกลงราคา 530,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 048/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

182 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองอลัตรา
ซาวด์ ยีห่อ้ ALOKA แบบไม่
รวมอะไหล่ จ านวน 2 เคร่ือง

110,000.00     110,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  เสนอราคา 110,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  ตกลงราคา 110,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 049/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย.62

183 จา้งบ ารุงรักษาลิฟต์ขนของยีห่อ้
 OTIS อาหารวเิคราะหบ์ าบดั
โรคมะเร็ง จ านวน 1 เคร่ือง

20,035.75       20,035.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั อ ีซี จ ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั           
  เสนอราคา 20,035.75 บาท

บริษทั อ ีซี จ ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั           
  ตกลงราคา 20,035.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 050/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

184 จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรมและ
เวบ็ไซต์ Thai Cancer Based 
จ านวน 1 ระบบ

710,000.00     710,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จ ากดั   
   เสนอราคา 710,000.00 บาท

บริษทั ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จ ากดั   
   ตกลงราคา 710,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 051/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

185 จา้งเหมาบริการพนกังานเวร
เปลภายในสถาบนัมะเร็ง
แหง่ชาติ จ านวน 28 คน

6,048,000.00  6,048,000.00   e-bidding หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โปร ควอลลิต้ี เซอร์วสิ  
  เสนอราคา 6,048,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โปร ควอลลิต้ี เซอร์วสิ  
  ตกลงราคา 6,048,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 052/2563 ลงวนัที ่14 พ.ย.62

186 จา้งเหมาแปลผลภาพถา่ยรังสี
ทรวงอก

1,680,000.00  1,680,000.00   e-bidding บริษทั รัชวภิา พลัส จ ากดั                    
 เสนอราคา 1,680,000.00 บาท

บริษทั รัชวภิา พลัส จ ากดั                    
 ตกลงราคา 1,680,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 053/2563 ลงวนัที ่15 พ.ย.62

187 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ
ภายนอก 117 รายการ

499,670.00     499,670.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ 
จ ากดั  เสนอราคา 499,670.00 บาท

บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ 
จ ากดั  ตกลงราคา 499,670.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 054/2563 ลงวนัที ่15 พ.ย.62

188 จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์จดัเกบ็
ขอ้มลูระบบ PACS จ านวน 1 
ระบบ

3,817,332.00  3,817,332.00   e-bidding บริษทั เดอะแพรคทเิคิลโซลูชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) เสนอราคา 3,817,332.00 บาท

บริษทั เดอะแพรคทเิคิลโซลูชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ตกลงราคา 3,817,332.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 055/2563 ลงวนัที ่18 พ.ย.62

189 จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรม
ปอ้งกนัไวรัสคอมพวิเตอร์
ส าหรับเคร่ืองแมข่า่ยและลูก
ขา่ย จ านวน 500 สิทธิ์

400,000.00     400,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะแพรคทเิคิลโซลูชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) เสนอราคา 400,000.00 บาท

บริษทั เดอะแพรคทเิคิลโซลูชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ตกลงราคา 400,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 056/2563 ลงวนัที ่18 พ.ย.62

190 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองมอื
ทางการแพทยบ์นรถ 
Mammogram

1,150,000.00  1,150,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  เสนอราคา 1,150,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  ตกลงราคา 1,150,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 057/2563 ลงวนัที ่18 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

191 จา้งเหมารับฝากเกบ็เอกสาร
ทางราชการของหนว่ยงานต่างๆ
 ภายในสถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ

627,790.40     627,790.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน)       
  เสนอราคา 627,790.40 บาท

บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน)       
  ตกลงราคา 627,790.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 058/2563 ลงวนัที ่18 พ.ย.62

192 จา้งบ ารุงรักษาระบบควบคุม
การเขา้ออกประตู จ านวน 1 
ระบบ

387,500.00     387,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ แอนด์ 
คอนซัลแทนท ์จ ากดั   เสนอราคา 
387,500.00 บาท

บริษทั อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ แอนด์ 
คอนซัลแทนท ์จ ากดั   ตกลงราคา 
387,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 059/2563 ลงวนัที ่18 พ.ย.62

193 จา้งบ ารุงรักษาระบบตู้สาขา
โทรศัพทอ์ตัโนมติั

1,170,000.00  1,170,000.00   e-bidding บริษทั ทจีเีอส เอน็เตอร์ไพรส์ เนต็เวร์ิค 
จ ากดั เสนอราคา 1,170,000.00 บาท

บริษทั ทจีเีอส เอน็เตอร์ไพรส์ เนต็เวร์ิค 
จ ากดั ตกลงราคา 1,170,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 060/2563 ลงวนัที ่21 พ.ย.62

194 จา้งเหมาบริการติดต้ังเคร่ืองฆา่
เชือ้ ดับกล่ิน และใหก้ล่ินหอม
ในหอ้งน้ า จ านวน 60 เคร่ือง

83,460.00       83,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เร็นโทคิล อนินเิชยีล (ประเทศไทย)
 จ ากดั เสนอราคา 83,460.00 บาท

บริษทั เร็นโทคิล อนินเิชยีล (ประเทศไทย)
 จ ากดั ตกลงราคา 83,460.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 061/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

195 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองตัดชิน้เนือ้
 ชนดิแชแ่ขง็ (Cryostat) 
หมายเลขครุภณัฑ์ ต.น.16 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,280.00        4,280.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แรพพอท จ ากดั                       
  เสนอราคา 4,280.00 บาท

บริษทั แรพพอท จ ากดั                       
  ตกลงราคา 4,280.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 062/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

196 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองฝังชิน้เนือ้
ลงในพาราฟนิ รุ่น Histostar 
หมายเลขครุภณัฑ์ ร.187-4 
จ านวน 1 เคร่ือง และเคร่ือง
เตรียมชิน้เนือ้อตัโนมติั รุ่น 
CITADEL2000 หมายเลข
ครุภณัฑ์ ร.187-2 จ านวน 1 
เคร่ือง

7,490.00        7,490.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แรพพอท จ ากดั                       
  เสนอราคา 7,490.00 บาท

บริษทั แรพพอท จ ากดั                       
  ตกลงราคา 7,490.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 063/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

197 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองตัดชิน้เนือ้
ชนดิแชแ่ขง็และเคร่ืองตัด
บล็อคชิน้เนือ้ จ านวน 4 รายการ

27,820.00       27,820.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  
    เสนอราคา 27,820.00 บาท

บริษทั ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  
    ตกลงราคา 27,820.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 064/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

198 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองใหย้า
ระงับความรู้สึกยีห่อ้ Datex 
ohmeda รุ่น Avance 
หมายเลขครุภณัฑ์ 
6515-071-002/คส.17/52/02
 จ านวน 1 เคร่ือง

12,000.00       12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน)  
   เสนอราคา 12,000.00 บาท

บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน)  
   ตกลงราคา 12,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 065/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

199 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองดม
ยาสลบพร้อมเคร่ืองชว่ยหายใจ
อตัโนมติั ยีห่อ้ Draeger รุ่น 
Perseus A500 จ านวน 2 
เคร่ือง

63,558.00       63,558.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากดั  เสนอราคา 63,558.00 บาท

บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากดั  ตกลงราคา 63,558.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 066/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

200 จา้งบ ารุงรักษาระบบ
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV)
 จ านวน 80 ตัว

99,296.00       99,296.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ล็อกซเล่ย ์อโีวลูชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั  เสนอราคา 99,296.00 บาท

บริษทั ล็อกซเล่ย ์อโีวลูชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั  ตกลงราคา 99,296.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 067/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

201 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองใหย้า
ระงับความรู้สึก ยีห่อ้ Draeger 
รุ่น Perseus จ านวน 2 เคร่ือง

87,740.00       87,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากดั  เสนอราคา 87,740.00 บาท

บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากดั  ตกลงราคา 87,740.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 068/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย.62

202 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจวดั
ความหนาแนน่ของกระดูก ยีห่อ้
 HOLOGIC รุ่น Discovery W
 หมายเลขครุภณัฑ์ ร-428-1 
จ านวน 1 เคร่ือง

75,000.00       75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  เสนอราคา 75,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั              
  ตกลงราคา 75,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 069/2563 ลงวนัที ่28 พ.ย.62

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน..........พฤศจกิายน..........2562..........................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่............12.........ธนัวาคม.......2562............. 

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

203 จา้งบริหารจดัการขอ้มลูจราจร
ทางคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์
 จ านวน 1 ระบบ

184,896.00     184,896.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
  เสนอราคา 184,896.00 บาท

บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
  ตกลงราคา 184,896.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 070/2563 ลงวนัที ่29 พ.ย.62

204 จา้งเหมาบริการ Cloud 
Service (laas แบบ Premium
 Buddle Window)

178,347.60     178,347.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
  เสนอราคา 178,347.60 บาท

บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
  ตกลงราคา 178,347.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 071/2563 ลงวนัที ่29 พ.ย.62

205 จา้งเหมาบริการสัญญา CAT 
Corperate Internetความเร็ว
 200/40 Mbps.พร้อมอปุกรณ์
 จ านวน 1 ระบบ

1,049,412.00  1,049,412.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
  เสนอราคา 1,049,412.00 บาท

บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
  ตกลงราคา 1,049,412.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 072/2563 ลงวนัที ่29 พ.ย.62

206 ซ้ือขาย (เชา่) บริการพืน้ทีว่าง
เคร่ืองแมข่า่ย Server 
Co-Location 1/2 Rack, 
Extra IP จ านวน 7 IP, Extra 
IPS จ านวน 15 IP, Extra 
Firewall จ านวน 15 IP

486,636.00     486,636.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
  เสนอราคา 486,636.00 บาท

บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)
 ตกลงราคา 486,636.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 073/2563 ลงวนัที ่29 พ.ย.62

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                (นายสมศักดิ ์ วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                      รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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


