
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือ ROCHE CARDIAC      
จ านวน 4 รายการ

82,925.00       82,925.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                   
     เสนอราคา 82,925.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                   
     ตกลงราคา 82,925.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 065/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

2 ซ้ือ ETHANOL               
จ านวน 2 รายการ

31,714.80       31,714.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ออีอส ไซเอนทฟิคิ จ ากดั           
      เสนอราคา 31,714.80 บาท

บริษทั ออีอส ไซเอนทฟิคิ จ ากดั           
      ตกลงราคา 31,714.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 066/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

3 Cover Glass 18*18 mm.  
จ านวน 1 รายการ

3,852.00         3,852.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเชีย่นเมด จ ากดั                   
     เสนอราคา 3,852.00 บาท

บริษทั โอเชีย่นเมด จ ากดั                   
     ตกลงราคา 3,852.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 067/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

4 ซ้ือ DELTALAB 60 ML     
จ านวน 1 รายการ

3,825.00         3,825.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั   
      เสนอราคา 3,825.00 บาท

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั   
      ตกลงราคา 3,825.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 068/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

5 ซ้ือ หมกึ Indian Ink        
จ านวน 1 รายการ

3,840.00         3,840.00         เฉพาะเจาะจง ร้านส าเภาทอง                               
    เสนอราคา 3,840.00 บาท

ร้านส าเภาทอง                               
    ตกลงราคา 3,840.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 069/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

6 ซ้ือ GAMMEX LATEX 
SURGICAL                    
จ านวน 4 รายการ

99,000.00       99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั           
      เสนอราคา 99,000.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั           
      ตกลงราคา 99,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 282/2563 ลงวนัที ่2 ม.ีค.63

7 LINER CANNSTR SUCT    
 จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากดั                 
     ตกลงราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 288/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

8 ซ้ือ ถงุมอืผ้าเปยีกเชด็ตัว 
ENSURE                       
จ านวน 1 รายการ

48,000.20 48,000.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั พวี ีคอร์เปอเรชัน่ จ ากดั            
      เสนอราคา 48,000.20 บาท

บริษทั พวี ีคอร์เปอเรชัน่ จ ากดั            
      ตกลงราคา 48,000.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 289/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

9 ซ้ือ 100783008 125-35 
BRONCHO                    
จ านวน 2 รายการ

49,990.40 49,990.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จ ากดั                      
    เสนอราคา 49,990.40 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากดั                      
    ตกลงราคา 49,990.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 290/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

10 ซ้ือ SURFLO CATHETER   
จ านวน 1 รายการ

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั     
      เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั     
      ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 291/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

11 ซ้ือ กระดาษบนัทกึEKG 
MORTARA ELI230          
จ านวน 2 รายการ

16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พนาสวสัด์ิสหเวชกจิ จ ากดั         
     เสนอราคา 16,400.00 บาท

บริษทั พนาสวสัด์ิสหเวชกจิ จ ากดั         
     ตกลงราคา 16,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 292/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

12 ซ้ือ NSS ขวดพลาสติก        
1000 มล.                   
จ านวน  1 รายการ

15,450.00 15,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์ 
จ ากดั (มหาชน)                               
       เสนอราคา 15,450.00 บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์ 
จ ากดั (มหาชน)                               
       ตกลงราคา 15,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 293/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

13 ซ้ือ M1644A                 
จ านวน 1 รายการ

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวคิ จ ากดั                          
    เสนอราคา 52,500.00 บาท

บริษทั โซวคิ จ ากดั                          
    ตกลงราคา 52,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 293-1/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

14 ซ้ือ Anti-A (Murine MoAb)
 10 mL                      
จ านวน 13 รายการ

7,360.00 7,360.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ               
สภากาชาดไทย                               
      เสนอราคา 7,360.00 บาท

ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ               
สภากาชาดไทย                               
      ตกลงราคา 7,360.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 294/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

15 DRESSING SET STERILE    
 จ านวน 5 รายการ

85,200.00 85,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั                       
    เสนอราคา 85,200.00 บาท

บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั                       
    ตกลงราคา 85,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 295/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

16 ซ้ือ POSE PREWASH.       
 จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั                
     ตกลงราคา 50,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 296/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

17 ซ้ือ ซองอบฆา่เชือ้            
จ านวน 1 รายการ

97,584.00       97,584.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จก.  
      เสนอราคา 97,584.00 บาท

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จก.  
      ตกลงราคา 97,584.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 297/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

18 ซ้ือ Syyringe Feeding 
Lrrigate 50 Ml              
จ านวน 3 รายการ

58,800.00       58,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
          เสนอราคา 58,800.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
          ตกลงราคา 58,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 298/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

19 ซ้ือ ขวด Chest Drain ขนาด
 1000 Ml (แบบส้ัน) จ านวน
 3 รายการ

56,500.00       56,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อนิสทรูเมน็ท ์จ ากดั        
      เสนอราคา 56,500.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อนิสทรูเมน็ท ์จ ากดั        
      ตกลงราคา 56,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 299/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

20 ซ้ือ Internal Indicator     
จ านวน 1 รายการ

93,750.00       93,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจนี ี(ประเทศไทย) จ ากดั    
      เสนอราคา 93,750.00 บาท

บริษทั เทอราจนี ี(ประเทศไทย) จ ากดั    
      ตกลงราคา 93,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 300/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

21 ซ้ือ WRAP (ผ้าหอ่เคร่ืองมอื
การแพทย)์                    
จ านวน 3 รายการ

93,625.00       93,625.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน่ส่วนจ ากดั วงศ์รัตนแ์พทยภ์ณัฑ์   
      เสนอราคา 93,625.00 บาท

หา้งหุน่ส่วนจ ากดั วงศ์รัตนแ์พทยภ์ณัฑ์   
      ตกลงราคา 93,625.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 301/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

22 ซ้ือ น้ ายาล้าง Deconex 
Power Zyme                
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั น าววิฒันก์ารชา่ง 1992 จ ากดั     
     ตกลงราคา 88,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 302/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

23 ซ้ือ MAGNUM BIOPSY 
NEEDLE 14G 10CM         
จ านวน 1 รายการ

38,520.00       38,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                   
     เสนอราคา 38,520.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                   
     ตกลงราคา 38,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 303/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

24 ซ้ือ Soft Collar Size S     
จ านวน 3 รายการ

10,000.00       10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบางกอกออร์โธติคส์                     
     เสนอราคา 10,000.00 บาท

ร้านบางกอกออร์โธติคส์                     
     ตกลงราคา 10,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 304/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

25 กระดาษ THERMAL PAPER  

จ านวน  1 รายการ
29,000.00       29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พนาสวสัด์ิสหเวชกจิ จ ากดั         

     เสนอราคา 29,000.00 บาท
บริษทั พนาสวสัด์ิสหเวชกจิ จ ากดั         

     ตกลงราคา 29,000.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 305/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

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

98,800.00       98,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสเพอริเทค จ ากดั              
      เสนอราคา 98,800.00 บาท

บริษทั พรอสเพอริเทค จ ากดั              
      ตกลงราคา 98,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 306/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

27 ซ้ือ BT-C4604ELT          
จ านวน 3 รายการ

91,000.00       91,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคร่ืองมอืแพทย ์จ ากดั              
      เสนอราคา 91,000.00 บาท

บริษทั เคร่ืองมอืแพทย ์จ ากดั              
      ตกลงราคา 91,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 307/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

28 ซ้ือ ผ้าปดิจมกูใยสังเคราะห ์ 
3 ชัน้                        
จ านวน 1 รายการ

5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                          
     เสนอราคา 5,000.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม                          
     ตกลงราคา 5,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 311/2563 ลงวนัที ่6 ม.ีค.63

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

29 ซ้ือ ENDO-Hook ; 308-L  
จ านวน  1 รายการ

46,000.00       46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนเิมด จ ากดั                     
     เสนอราคา 46,000.00 บาท

บริษทั ออมนเิมด จ ากดั                     
     ตกลงราคา 46,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 312/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

30 ซ้ือ Nasal Oxygen 
Cannula L                   
จ านวน 1 รายการ

34,000.00       34,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั    
      เสนอราคา 34,000.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั    
      ตกลงราคา 34,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 313/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

31 ซ้ือ อริดิเคเตอร์สทริป        
 จ านวน 1 รายการ

96,300.00       96,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน(ไทย) จก.   
         เสนอราคา 96,300.00 บาท

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน(ไทย) จก.   
        ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 314/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

32 ซ้ือ 8393249 Atraumatic 
จ านวน 1 รายการ

17,000.00       17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั             
     เสนอราคา 17,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั             
     ตกลงราคา 17,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 315/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

33 ซ้ือ NSS ขวดพลาสติก        
2000 มล.                    
จ านวน 2 รายการ

32,120.00       32,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์     
จ ากดั (มหาชน)                               
     เสนอราคา 32,120.00 บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์     
จ ากดั (มหาชน)                               
     ตกลงราคา 32,120.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 316/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

34 ซ้ือ ULTRASOUND GEL    
5 LTRS                       
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั เมดิคอลแคร์ จ ากดั                  
     ตกลงราคา 22,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 317/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

35 ซ้ือ 100783076 160-60  
6.0 MM                      
จ านวน 1 รายการ

60,000.00       60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จ ากดั                      
    เสนอราคา 60,000.00 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากดั                      
    ตกลงราคา 60,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 318/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

36 ซ้ือ Procare 1-Pre         
จ านวน 6 รายการ

91,600.00       91,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากดั                 
     เสนอราคา 91,600.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากดั                 
     ตกลงราคา 91,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 319/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

37 ซ้ือ 100769965 174317   
จ านวน  2 รายการ

97,584.00       97,584.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                   
     เสนอราคา 97,584.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                   
     ตกลงราคา 97,584.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 320/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

38 ซ้ือ OSTOMY BELT 1 PC 
จ านวน 8 รายการ

84,669.10       84,669.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั    
      เสนอราคา 84,669.10 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั    
      ตกลงราคา 84,669.10 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 321/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

39 ซ้ือ 1972 Alterna 
Longwear                    
จ านวน 5 รายการ

89,345.00       89,345.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั         
      เสนอราคา 89,345.00 บาท

บริษทั อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั         
      ตกลงราคา 89,345.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 322/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

40 ส าลีกอ้น ขนาด 0.35 กรัม  
จ านวน 3 รายการ

92,500.00       92,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั                       
    เสนอราคา 92,500.00 บาท

บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั                       
    ตกลงราคา 92,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 325/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

41 MICRO-TOUCH NITRILE   
จ านวน 2 รายการ

27,000.00       27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์  จ ากดั          
      เสนอราคา 27,000.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์  จ ากดั          
      ตกลงราคา 27,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 326/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

42 TERUFUSION SOLUTION 
 จ านวน 1 รายการ

39,000.00       39,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากดั                 
     เสนอราคา 39,000.00 บาท

บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากดั                 
     ตกลงราคา 39,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 327/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

43 ซ้ือ น้ ายาไซเด็กซ์ โอพเีอ 
3780 ซีซี                     
จ านวน 1 รายการ

96,300.00       96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน(ไทย) 
จ ากดั  เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน(ไทย) 
จ ากดั  ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 328/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

44 ซ้ือ 21063250 BD 
Connecta 100/Box        
จ านวน 1 รายการ

89,880.00       89,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั                
      เสนอราคา 89,880.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั                
      ตกลงราคา 89,880.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 329/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

45 ซ้ือ Cautery Tip Cleaner  
จ านวน 1 รายการ

87,500.00       87,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อี-ไซเมด จ ากดั                      
     เสนอราคา 87,500.00 บาท

บริษทั อี-ไซเมด จ ากดั                      
     ตกลงราคา 87,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 330/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

46 ซ้ือ Hb301 Microcuvette 
จ านวน 1 รายการ

5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากดั                 
     เสนอราคา 5,000.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากดั                 
     ตกลงราคา 5,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 331/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

47 ซ้ือ เจลโค ไอวแีคต           
เบอร์ 16X2                  
จ านวน 3 รายการ

3,691.50         3,691.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วชิัน่ จ ากดั                  
     เสนอราคา 3,691.50 บาท

บริษทั เจ เอส วชิัน่ จ ากดั                  
     ตกลงราคา 3,691.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 332/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

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

                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

48 ซ้ือ BLUO/02-33049 
Cutting module            
จ านวน 1 รายการ

27,000.00       27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวนัแมค็ไวสซ์ จ ากดั              
      เสนอราคา 27,000.00 บาท

บริษทั ตะวนัแมค็ไวสซ์ จ ากดั              
      ตกลงราคา 27,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 333/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

49 ซ้ือ MEPILEX BORDER     
จ านวน 1 รายการ

44,940.00       44,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั    
      เสนอราคา 44,940.00 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั    
      ตกลงราคา 44,940.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 334/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

50 PERIFIX ONE 451 FILTER 
 จ านวน 1 รายการ

26,750.00       26,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                   
      เสนอราคา 26,750.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั                   
      ตกลงราคา 26,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 335/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

51 EMG TUBE 8229705 NIM   
จ านวน 5 รายการ

97,905.00       97,905.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จ ากดั                      
    เสนอราคา 97,905.00 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากดั                      
    ตกลงราคา 97,905.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 336/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

52 ซ้ือ แอลกอฮอลล์เจลล้างมอื 
จ านวน 1 รายการ

37,500.00       37,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                    
     เสนอราคา 37,500.00 บาท

บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                    
     ตกลงราคา 37,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 337/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

53 ซ้ือ Virkon 5g               
จ านวน 1 รายการ

50,000.00       50,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
   เสนอราคา 50,000.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
    ตกลงราคา 50,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 338/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

54 ซ้ือ แอลกอฮอล์ 95%        
18 ลิตร ส ารอง               
จ านวน 1 รายการ

63,000.00       63,000.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                          
     เสนอราคา 63,000.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม                          
     ตกลงราคา 63,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 339/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)
                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

55 ซ้ือ แอลกอฮอลล์เจลล้างมอื 
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                    
     ตกลงราคา 93,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 341/2563 ลงวนัที ่26 ม.ีค.63

56 ซ้ือ GLOVES DISPOS        
จ านวน 1 รายการ

91,808.00       91,808.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน สยามมนิท ์                              
   เสนอราคา 91,808.00 บาท

ร้าน สยามมนิท ์                              
   ตกลงราคา 91,808.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 355/2563 ลงวนัที ่13 ม.ีค.63

57 ซ้ือ เคร่ืองคิดเลขพมิพ์
กระดาษ Casio DR-240R   
จ านวน  1 รายการ

17,000.00       17,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                 
   เสนอราคา 17,000.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                 
   ตกลงราคา 17,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 024/2563 ลงวนัที ่2 ม.ีค.63

58 ซ้ือ ฟวิเจอร์บอร์ด130*245 
จ านวน 2 รายการ

4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอน็เตอร์ไพร์ส์ จ ากดั         
      เสนอราคา 4,800.00 บาท

บริษทั 994 เอน็เตอร์ไพร์ส์ จ ากดั         
      ตกลงราคา 4,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 025/2563 ลงวนัที ่2 ม.ีค.63

59 สติกเกอร์ PVC สีชมพู (935) 

จ านวน 4 รายการ
10,750.00       10,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากดั                   

     เสนอราคา 10,750.00 บาท
บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากดั                   

     ตกลงราคา 10,750.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 029/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

60 ซ้ือ คียบ์อร์ด Logitech     
จ านวน 1 รายการ

11,556.00       11,556.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน ์ซัพพลาย                     
     เสนอราคา 11,556.00 บาท

ร้านไทยพฒัน ์ซัพพลาย                     
     ตกลงราคา 11,556.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 021/2563 ลงวนัที ่2 ม.ีค.63

61 ซ้ือ Toner HP CF217A    
จ านวน 9 รายการ

72,288.00       72,288.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั      
      เสนอราคา 72,288.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั      
      ตกลงราคา 72,288.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 023/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

62 ซ้ือ FG12-G106-0008      
จ านวน 1 รายการ

5,900.00         5,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ เจ สยาม จ ากดั                  
     เสนอราคา 5,900.00 บาท

บริษทั ไอ เจ สยาม จ ากดั                  
     ตกลงราคา 5,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 024/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

63 ซ้ือ D-Link Swith Hub      
8 Port                       
จ านวน 2 รายการ

6,750.00         6,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทอ็ปโพไวเดอร์ ซิลเต็มส์          
ซัพพลายจ ากดั                               
       เสนอราคา 6,750.00 บาท

บริษทั ทอ็ปโพไวเดอร์ ซิลเต็มส์          
ซัพพลายจ ากดั                               
      ตกลงราคา 6,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 025/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

64 ซ้ือ ชดุยนูฟิอร์ม เจา้หนา้ที่
หอ้งผ่าตัด                    
จ านวน 1 รายการ

36,400.00       36,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญ พลัส เฮลทแ์คร์ จ ากดั       
      เสนอราคา 36,400.00 บาท

บริษทั เจริญ พลัส เฮลทแ์คร์ จ ากดั       
      ตกลงราคา 36,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

65 ซ้ือ ผ้าปทูีน่อน 60*108  
พมิพโ์ลโก ้                    
จ านวน 1 รายการ

99,000.00       99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั                
     เสนอราคา 99,000.00 บาท

บริษทั  ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั                
     ตกลงราคา 99,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 044/2563 ลงวนัที ่2 ม.ีค.63

66 ซ้ือ กรงดักหน ู               
จ านวน 4 รายการ

13,700.00       13,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                   
     เสนอราคา 13,700.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                   
     ตกลงราคา 13,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 045/2563 ลงวนัที ่2 ม.ีค.63

67 ถงุพลาสติกใส่อาหารเหลว   
สีใส  จ านวน 1 รายการ

14,980.00       14,980.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากดั    
      เสนอราคา 14,980.00 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากดั    
      ตกลงราคา 14,980.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 046/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

68 ซ้ือ ผ้าคอตตอล 118 หลา  
จ านวน 3 รายการ

12,380.00       12,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                   
     เสนอราคา 12,380.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                   
     ตกลงราคา 12,380.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 047/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

69 ซ้ือ เส้ือผู้ปว่ย ขนาด 9XL   
จ านวน 2 รายการ

50,400.00       50,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั                 
     เสนอราคา 50,400.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากดั                 
     ตกลงราคา 50,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 048/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

70 ซ้ือ PANASONIC            
จ านวน 1 รายการ

8,800.00         8,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                   
     เสนอราคา 8,800.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                   
     ตกลงราคา 8,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 049/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

71 ผ้าม่านห้องอัลตร้าซาวด์ A18  
 จ านวน 2 รายการ

20,972.00       20,972.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พทีแีอล ดิสทริบวิเตอร์ จ ากดั      
      เสนอราคา 20,972.00 บาท

บริษทั พทีแีอล ดิสทริบวิเตอร์ จ ากดั      
      ตกลงราคา 20,972.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 050/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

72 ซ้ือ ฮุกแขวนของ            
จ านวน 1 รายการ

5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                   
     เสนอราคา 5,600.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                   
     ตกลงราคา 5,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 051/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

73 สบูโ่ฟมล้างท าความสะอาด 31,714.80 31,714.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                    
     เสนอราคา 31,714.80 บาท

บริษทั กรีนแฟมลีิ จ ากดั                    
     ตกลงราคา 31,714.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 053/2563 ลงวนัที ่26 ม.ีค.63

74 ซ้ือ สีสเปรยด์ าเงา           
จ านวน 4 รายการ

1,937.77         1,937.77         เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                         
       เสนอราคา 1,937.77 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                         
       ตกลงราคา 1,937.77 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 034/2563 ลงวนัที ่2 ม.ีค.63

75 ลูกล้อคู่ ขนาด 2" แบบสวม  
จ านวน 2 รายการ

2,354.00         2,354.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                 
     เสนอราคา 2,354.00 บาท

ร้าน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                 
     ตกลงราคา 2,354.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 035/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

76 ซ้ือ สกรูเกลียวปล่อยหวั     
จ านวน 14 รายการ

8,091.00         8,091.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้         
     เสนอราคา 8,091.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้         
     ตกลงราคา 8,091.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 036/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

77 ซ้ือ ยปิซัมบอร์ด 9 มลิ       
จ านวน 4 รายการ

13,471.30       13,471.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                         
       เสนอราคา 13,471.30 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                         
       ตกลงราคา 13,471.30 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 037/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

78 ซ้ือ กอ๊กซิงค์เด่ียวผนงั        
จ านวน 1 รายการ

4,011.00         4,011.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้         
     เสนอราคา 4,011.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้         
     ตกลงราคา 4,011.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 038/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

79 ซ้ือ ไมแ้คมปสัไส             
จ านวน 5 รายการ

9,683.50         9,683.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั      
      เสนอราคา 9,683.50 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั      
      ตกลงราคา 9,683.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 039/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

80 ซ้ือ 15-25 : Signa Gel     
จ านวน 1 รายการ

5,400.00         5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวคิ จ ากดั                          
    เสนอราคา 5,400.00 บาท

บริษทั โซวคิ จ ากดั                          
    ตกลงราคา 5,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 040/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

81 หวัคอปเปอร์ 20SP 2 หนุ   
จ านวน 1 รายการ

513.60           513.60           เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                 
   เสนอราคา 513.60 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                 
   ตกลงราคา 513.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 041/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

82 ฝาล็อคใบพัดลมอุตสาหกรรม  

 จ านวน 3 รายการ
1,797.60         1,797.60         เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมช

ชนินทลูส์ จ ากดั                              
        เสนอราคา 1,797.60 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมช
ชนินทลูส์ จ ากดั                              
        ตกลงราคา 1,797.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 042/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

83 ซ้ือ กาวปกูระเบือ้งยาง      
จ านวน 1 รายการ

1,391.00         1,391.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                 
     เสนอราคา 1,391.00 บาท

ร้าน เอน็ เอส อนิเตอร์กรุ๊ป                 
     ตกลงราคา 1,391.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 043/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

84 ซ้ือ สายโทรศัพท ์ 4*22     
จ านวน 2 รายการ

7,695.60         7,695.60         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้         
     เสนอราคา 7,695.60 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้         
     ตกลงราคา 7,695.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 013/2563 ลงวนัที ่2 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

85 ซ้ือ หลอดไฟ LED 10W     
หร่ีแสงได้                    
จ านวน 3 รายการ

12,203.00       12,203.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้         
      เสนอราคา 12,203.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชยัการไฟฟา้         
      ตกลงราคา 12,203.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

86 ซ้ือ หลอดไฟ Mercury 
Lamp HG-100W

12,840.00       12,840.00       เฉพาะเจาะจง บ. ฮอลลีวูด้ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั    
         เสนอราคา 12,840.00 บาท

บ. ฮอลลีวูด้ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั    
        ตกลงราคา 12,840.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 015/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

87 ซ้ือ กระด่ิงไร้สาย            
จ านวน 4 รายการ

5,605.00         5,605.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                         
         เสนอราคา 5,605.00 บาท

บริษทั 3 เค โมลด์ พาร์ท แอนด์       
แมชชนินทลูส์ จ ากดั                         
       ตกลงราคา 5,605.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 016/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

88 ซ้ือ SYSMED - เคร่ืองผลิต
ออกซิเจน                    
จ านวน 3 รายการ

92,500.00       92,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซอร์ไคล์ฟ จ ากดั                    
     เสนอราคา 92,500.00 บาท

บริษทั เซอร์ไคล์ฟ จ ากดั                    
     ตกลงราคา 92,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 041/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

89 ซ้ือ ตู้เยน็เกบ็น้ ายาและ
เวชภณัฑ์                     
จ านวน 1 รายการ

66,340.00       66,340.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซสท์-เมด จ ากดั                     
    เสนอราคา 66,340.00 บาท

บริษทั เซสท์-เมด จ ากดั                     
    ตกลงราคา 66,340.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 042/2563 ลงวนัที ่13 ม.ีค.63

90 เกา้อีส้แตนเลสส าหรับยนื   
จ านวน 1 รายการ

14,450.00       14,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                    
     เสนอราคา 14,450.00 บาท

บริษทั ดีดีโปรเซส จ ากดั                    
     ตกลงราคา 14,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 043/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

91 ตู้เส้ือผ้าเหล็กบานเล่ือนทบึ  
จ านวน 1 รายการ

40,000.00       40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
   เสนอราคา 40,000.00 บาท

บริษทั ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
   ตกลงราคา 40,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 044/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

92 ซ้ือ เคานเ์ตอร์ตรง            
จ านวน 2 รายการ

99,500.00       99,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
    เสนอราคา 99,500.00 บาท

บริษทั ซีเอม็เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  ตกลงราคา 99,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 045/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

93 จา้งพมิพใ์บบริจาคเนือ้เยือ่   
จ านวน 1 รายการ

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

บริษทั นวิธรรมดาการพมิพ ์จ ากดั         
     ตกลงราคา 20,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 006/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

94 จา้งพมิพแ์บบฟอร์ม
ใบเสร็จรับเงินคอมพวิเตอร์  
 จ านวน 1 รายการ

99,510.00       99,510.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อคัรพล                  
     เสนอราคา 99,510.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อคัรพล                  
     ตกลงราคา 99,510.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 007/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

95 จา้งเปล่ียนสารกรองน้ าของ
เคร่ืองกรองน้ า               
จ านวน 1 รายการ

32,100.00       32,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยพเีกน้ จ ากดั                     
     เสนอราคา 32,100.00 บาท

บริษทั ไทยพเีกน้ จ ากดั                     
     ตกลงราคา 32,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 021/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

96 จา้งเหมาติดต้ังเปล่ียน        
Plena Voice                
จ านวน  1 รายการ

89,880.00       89,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนวตันอ์นิเตอร์ซัพพลาย จ ากดั   
       เสนอราคา 89,880.00 บาท

บริษทั ธนวตันอ์นิเตอร์ซัพพลาย จ ากดั   
       ตกลงราคา 89,880.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 022/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

97 จา้งเหมาติดต้ังวอลล์เปเปอร์ 44,497.90       44,497.90       เฉพาะเจาะจง บ. ไซ แอม็ มเีดีย เพรส โปรดักส์ จ ากดั 
เสนอราคา 44,497.90 บาท

บ. ไซ แอม็ มเีดีย เพรส โปรดักส์ จ ากดั 
ตกลงราคา 44,497.90 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 023/2563 ลงวนัที ่27 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

98 จา้งท าตรายาง               
จ านวน 21 รายการ

12,850.00       12,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                   
     เสนอราคา 12,850.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากดั                   
     ตกลงราคา 12,850.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 014/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

99 เชา่โกดังเกบ็ครุภณัฑ์ทาง
การแพทย ์                  
จ านวน 1 รายการ

50,000.00       50,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอารัญ ธนะสิทธชิยั                      
    เสนอราคา 50,000.00 บาท

นายอารัญ ธนะสิทธชิยั                      
    ตกลงราคา 50,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 003/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

100 จา้งซ่อมรถบสัส าหรับตรวจ
มะเร็งเต้านม รถ.29         
จ านวน 2 รายการ

9,951.00         9,951.00         เฉพาะเจาะจง บ. บานานา่ ทรัด แอนด์ เซอร์ จ ากดั      
      เสนอราคา 9,951.00 บาท

บ. บานานา่ ทรัด แอนด์ เซอร์ จ ากดั      
        ตกลงราคา 9,951.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 059/2563 ลงวนัที ่4 ม.ีค.63

101 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ   
 จ านวน 12 รายการ

98,800.00       98,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากดั  
          เสนอราคา 98,800.00 บาท

บ.เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากดั  
          ตกลงราคา 98,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 060/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

102 จา้งซ่อมโซฟายาวและ
เปล่ียนหนงัเทยีม             
จ านวน 2 รายการ

10,914.00       10,914.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเสมยีนเบาะยนต์                        
     เสนอราคา 10,914.00 บาท

ร้านเสมยีนเบาะยนต์                        
     ตกลงราคา 10,914.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 061/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

103 จา้งซ่อมลิฟท ์(ไพโอเนยีร์)   
จ านวน 4 รายการ

6,660.75         6,660.75         เฉพาะเจาะจง บ. ไพโอเนยีร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากดั    
          เสนอราคา 6,660.75 บาท

บ. ไพโอเนยีร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากดั    
         ตกลงราคา 6,660.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 062/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

104 จา้งซ่อมประตูอตัโนมติั     
ทางเชือ่ม                    
จ านวน 2 รายการ

7,276.00         7,276.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั น าชยัมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั             
     เสนอราคา 7,276.00 บาท

บริษทั น าชยัมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั             
     ตกลงราคา 7,276.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 063/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

105 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 จ านวน 35 รายการ

54,548.60       54,548.60       เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล คอมพวิเตอร์ เนต็เวร์ิค จก.   
         เสนอราคา 54,548.60 บาท

บ. โกลบอล คอมพวิเตอร์ เนต็เวร์ิค จก.  
          ตกลงราคา 54,548.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 064/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

106 จา้งซ่อมปัม๊สูบน้ าเสีย        
จ านวน 9 รายการ

22,341.60       22,341.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีซี เอม็ เวสทว์อเตอร์ จ ากดั      
     เสนอราคา 22,341.60 บาท

บริษทั ท ีซี เอม็ เวสทว์อเตอร์ จ ากดั      
     ตกลงราคา 22,341.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 066/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

107 จา้งซ่อมตู้เยน็เกบ็เวชภณัฑ์ 
(ต.ย.438/57)               
จ านวน 2 รายการ

11,235.00       11,235.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ธเนศพฒันา จ ากดั                  
     เสนอราคา 11,235.00 บาท

บริษทั ธเนศพฒันา จ ากดั                  
     ตกลงราคา 11,235.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 067/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

108 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 จ านวน 7 รายการ

14,113.30       14,113.30       เฉพาะเจาะจง บ. โกลบอล คอมพวิเตอร์ เนต็เวร์ิค จก.  
         เสนอราคา 14,113.30 บาท

บ. โกลบอล คอมพวิเตอร์ เนต็เวร์ิค จก.  
         ตกลงราคา 14,113.30 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 068/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

109 จา้งซ่อมเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้
ฉกุเฉนิ                        
จ านวน 19 รายการ

95,283.50       95,283.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฟร์คิลเล่อร์ เอน็จเินยีร่ิง แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากดั                                
     เสนอราคา 95,283.50 บาท

บริษทั ไฟร์คิลเล่อร์ เอน็จเินยีร่ิง แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากดั                                
    ตกลงราคา 95,283.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 069/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

110 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
และเคร่ืองฟอกอากาศ       
จ านวน 7 รายการ

97,934.00       97,934.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ช รุ่งเจริญกจิ จ ากดั                 
   เสนอราคา 97,934.00 บาท

บริษทั ช รุ่งเจริญกจิ จ ากดั                 
   ตกลงราคา 97,934.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 070/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

111 ซ้ือ ไมห้มอนรถไฟ           
จ านวน 1 รายการ

9,200.00         9,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั      
      เสนอราคา 9,200.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิม่ทรัพย ์จ ากดั      
      ตกลงราคา 9,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 040/2563 ลงวนัที ่2 ม.ีค.63

112 ซ้ือ น้ าแขง็ยนูคิ              
จ านวน 1 รายการ

81,000.00       81,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชุติกาญจน์ น้ าแข็ง                        

โดยนางสาวอุไรวรรณ ทับก๋า                  
    เสนอราคา 81,000.00 บาท

ร้านชุติกาญจน์ น้ าแข็ง                        

โดยนางสาวอุไรวรรณ ทับก๋า                  
    ตกลงราคา 81,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 042/2563 ลงวนัที ่9 ม.ีค.63

113 ซ้ือ HB746X026+60600  
จ านวน 1 รายการ

13,375.00       13,375.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยนูเิวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากดั        
      เสนอราคา 13,375.00 บาท

บริษทั ยนูเิวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากดั        
      ตกลงราคา 13,375.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 043/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

114 ซ้ือ โคเร่ียม 93              
จ านวน 1 รายการ

25,300.00       25,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วณีา อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั    
      เสนอราคา 25,300.00 บาท

บริษทั วณีา อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั    
      ตกลงราคา 25,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 044/2563 ลงวนัที ่20 ม.ีค.63

115 ซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย์
ส าหรับระบบทางเดินอาหาร
 ทางเดินน้ าดี และตับออ่น 
10 รายการ

499,987.46      499,987.46      เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ             
(ประเทศไทย) จ ากดั                         
     เสนอราคา 199,987.46 บาท

บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ             
(ประเทศไทย) จ ากดั                         
     ตกลงราคา 199,987.46 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 117/2563 ลงวนัที ่6 ม.ีค.63

116 ซ้ือขายกล้องถา่ยภาพนิง่   
ชนดิ DSLR ยีห่อ้ Nikon     
รุ่น D750 (kit) พร้อม
อปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ

128,271.60      128,271.60      เฉพาะเจาะจง บริษทั ออวด้ิา จ ากดั                        
     เสนอราคา 128,271.60 บาท

บริษทั ออวด้ิา จ ากดั                        
     ตกลงราคา 128,271.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 118/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

117 ซ้ือขายสายส าหรับจีท้ าลาย
เนือ้งอกผ่านกล้องตรวจ
อวยัวะภายใน โดยใช้
พลังงานความร้อน (EUSRA) 
 จ านวน 5 ชิน้

192,570.00      192,570.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย เมดิคอล นอร์ทอสีต์ จ ากดั 
เสนอราคา 192,870.00 บาท

บริษทั ไทย เมดิคอล นอร์ทอสีต์ จ ากดั 
ตกลงราคา 192,870.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 119/2563 ลงวนัที ่10 ม.ีค.63

118 จะซ้ือจะขายแกส๊ทาง
การแพทย ์ชนดิบรรจทุอ่
แรงดันสูง                    
จ านวน 1,633 ทอ่

497,577.82      497,577.82      เฉพาะเจาะจง บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)    
      เสนอราคา 497,577.82 บาท

บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)    
     ตกลงราคา 497,577.82 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 120/2563 ลงวนัที ่12 ม.ีค.63

119 ซ้ือเคร่ืองเพิม่อณุหภมูเิคมี
บ าบดัเพือ่ส่งถา่ยแกผู้่ปว่ย 
จ านวน 1 เคร่ือง

2,500,000.00   2,500,000.00   e-bidding บ. ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากดั     
     เสนอราคา 2,500,000.00 บาท

บ. ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากดั     
     ตกลงราคา 2,500,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 121/2563 ลงวนัที ่12 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

120 ซ้ือเคร่ืองประมวลผลภาพคล่ืน

สนามแม่เหล็ก(MRI) ร่วมกับ

ภาพอัลตร้าซาวด์ เพือ่เก็บชิ้น

เนือ้ในต่อมลูกหมาก (MRI 

Fusion Ultrasound) แขวง

ทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร                

จ านวน 1 เคร่ือง

9,900,000.00   9,900,000.00   e-bidding บริษทั เมดโฟกสั จ ากดั                     
   เสนอราคา 9,900,000.00 บาท

บริษทั เมดโฟกสั จ ากดั                     
    ตกลงราคา 9,900,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 122/2563 ลงวนัที ่12 ม.ีค.63

121 จะซ้ือจะขายน้ ายาท าความ
สะอาดเคร่ืองมอืแพทย ์
(CIDEZYME XTRA 
DETERGENT)                 
จ านวน 1 รายการ

452,610.00      452,610.00      เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จก.  
       เสนอราคา 452,610.00 บาท

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จก.  
     ตกลงราคา 452,610.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 123/2563 ลงวนัที ่16 ม.ีค.63

122 ซ้ือเคร่ืองอา่นบาร์โค้ด      
ชนดิ 2D                     
จ านวน 50 ชดุ

325,000.00      325,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แพลนเนท บาร์โค๊ด จ ากดั          
      เสนอราคา 325,000.00 บาท

บริษทั แพลนเนท บาร์โค๊ด จ ากดั          
     ตกลงราคา 325,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 124/2563 ลงวนัที ่17 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

123 จะซ้ือจะขายอปุกรณ์
การแพทยส์ าหรับคล้องตัดชิน้
เนือ้                        
จ านวน 10 รายการ

498,100.00      498,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 498,100.00 บาท

บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากดั 
ตกลงราคา 498,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 125/2563 ลงวนัที ่17 ม.ีค.63

124 ซ้ือสารทบึรังสี              
ชนดิ non-ionic contrast 
media ทีม่คีวามเขม้ขน้ของ
ไอโอดีน 350 มลิลิกรัม /
มลิลิลิตร                    
จ านวน 280 ขวด

334,054.00      334,054.00      เฉพาะเจาะจง บ. แปซิฟคิ เฮลทแ์คร์ (ไทยแลนด์) จก.   
      เสนอราคา 334,054.00 บาท

บ. แปซิฟคิ เฮลทแ์คร์ (ไทยแลนด์) จก.   
      ตกลงราคา 334,054.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 126/2563 ลงวนัที ่17 ม.ีค.63

125 จะซ้ือจะขายชดุตรวจ
วเิคราะห ์13C-UBT         
จ านวน 23 กล่อง

385,000.00      385,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั                 
      เสนอราคา 385,000.00 บาท

บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั                 
      ตกลงราคา 385,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 127/2563 ลงวนัที ่18 ม.ีค.63

126 ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต๊บุค๊ส าหรับประมวลผล 
จ านวน 30 ชดุ

511,032.00      511,032.00      e-bidding บริษทั สหธรุกจิ จ ากดั                      
      เสนอราคา 511,032.00 บาท

บริษทั สหธรุกจิ จ ากดั                      
      ตกลงราคา 511,032.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 128/2563 ลงวนัที ่23 ม.ีค.63

127 จะซ้ือจะขายอาหารคนไข ้
รวม 7 หมวด

3,590,609.00   3,590,609.00   e-bidding หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศุภาน ี                   
   เสนอราคา 3,590,609.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศุภาน ี                   
   ตกลงราคา 3,590,609.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 129/2563 ลงวนัที ่27 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน.........มนีาคม..........2563..........................................

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย์

วนัที่.......12.....เมษายน.......2563............. 

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

128 จะซ้ือจะขายผักสด ผลไม้
อนิทรียส์ าหรับคนไข้

499,910.00      499,910.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีกาญจนบรีุ 
(วสิาหกจิเพือ่สังคม) จ ากดั                  
      เสนอราคา 499,910.00 บาท

บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีกาญจนบรีุ 
(วสิาหกจิเพือ่สังคม) จ ากดั                  
      ตกลงราคา 499,910.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 130/2563 ลงวนัที ่27 ม.ีค.63

129 ซ้ือครุภณัฑ์ทางการแพทย ์
จ านวน 2 รายการ

440,000.00      440,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สเปซเมด จ ากดั                      
     เสนอราคา 440,000.00 บาท

บริษทั สเปซเมด จ ากดั                      
     ตกลงราคา 440,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 131/2563 ลงวนัที ่27 ม.ีค.63

130 จะซ้ือจะขายสารทบึรังสี     
 ชนดิ non-ionic contrast
 media ทีม่คีวามเขม้ขน้ของ
ไอโอดีน 300 มลิลิกรัม /
มลิลิลิตร                    
จ านวน 350 ขวด

469,000.00      469,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั         
      เสนอราคา 469,000.00 บาท

บริษทั อนิเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากดั         
      ตกลงราคา 469,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 132/2563 ลงวนัที ่27 ม.ีค.63

131 จา้งบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศทาง
หอ้งปฏบิติัการ (Laboratory
 Information System : LIS)

286,300.00      286,300.00      บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั             
     เสนอราคา 286,300.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั             
      ตกลงราคา 286,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 133/2563 ลงวนัที ่31 ม.ีค.63

                         นักวชิาการพัสดปุฏบิตักิาร                               รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพัสดแุละบ ารงุรกัษา

          ลงชือ่................................................................. ผู้สรปุรายงาน                          ลงชือ่ ........................................................ ผู้รบัรองรายงาน
                         (นางสาวนารา ศรนีารกัษ์)                                       (นายสมศักดิ ์   วงศานราธบิ)


