
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 วัสดุวิทย(์1) 95,000.00      95,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ่นส่วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 
 เสนอราคา 95,000.00 บาท

หา้งหุ่นส่วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
 ตกลงราคา 95,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 085/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

2 วัสดุวิทย(์1) 30,600.00      30,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดย์ เมดิคอล ประเทสไทย  จ ากัด    
 เสนอราคา 30,600.00 บาท

บริษทั เดย์ เมดิคอล ประเทสไทย  จ ากัด   
 ตกลงราคา 30,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 086/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

3 วัสดุวิทย(์1) 11,673.00      11,673.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                        
เสนอราคา 11,673.00 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                       
ตกลงราคา 11,673.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 087/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

4 วัสดุวิทย(์1) 25,000.00      25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด            
เสนอราคา 25,000.00 บาท

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด            
ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 088/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

5 วัสดุวิทย(์1) 253,500.00     253,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อี  ฟอร์ แอล เอม จ ากัด               
เสนอราคา 253,500.00 บาท

บริษทั อี  ฟอร์ แอล เอม จ ากัด              
ตกลงราคา 253,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 089/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

6 วัสดุวิทย(์1) 923,726.00     923,726.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริ(ประเทศไทย) จ ากัด      
เสนอราคา 923,726.00 บาท

บริษทั ดีซีเอช ออริ(ประเทศไทย) จ ากัด     
 ตกลงราคา 923,726.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 090/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

7 วัสดุวิทย(์1) 971,025.00     971,025.00     เฉพาะเจาะจง  เดรัก เทสทต้ิ์ง                                 
เสนอราคา 971,025.00 บาท

 เดรัก เทสทต้ิ์ง                                
ตกลงราคา 971,025.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 091/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

8 วัสดุการแพทย(์2) 493,500.00     493,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมียร์ บสิสิเนส อินเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 493,500.00 บาท

บริษทั พรีเมียร์ บสิสิเนส อินเตอร์ จ ากัด    
ตกลงราคา 493,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 411/62 ลงวันที่ 3 พ.ค.62

9 วัสดุการแพทย(์2) 96,640.00      96,640.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามมินท ์                                
เสนอราคา 96,640.00 บาท

ร้านสยามมินท ์ตกลงราคา 96,640.00 บาท เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 412/62 ลงวันที่ 7 พ.ค.62

10 วัสดุการแพทย(์2) 554,212.92     554,212.92     เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด เสนอราคา 554,212.92 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด ตกลงราคา 554,212.92 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 410/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ ากัด       
 เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ ากัด       
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 414/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

12 วัสดุการแพทย(์2) 90,000.00      90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                   
เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                  
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 415/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

13 วัสดุการแพทย(์2) 99,215.75      99,215.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
 เสนอราคา 99,215.75 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
 ตกลงราคา 99,215.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 416/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

14 วัสดุการแพทย(์2) 89,450.00      89,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด       
 เสนอราคา 89,450.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด       
ตกลงราคา 89,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 417/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

15 วัสดุการแพทย(์2) 83,000.00      83,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 83,000.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
 ตกลงราคา 83,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 418/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

16 วัสดุการแพทย(์2) 60,500.00      60,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสนทรูเม็นท ์จ ากัด         
 เสนอราคา 60,500.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสนทรูเม็นท ์จ ากัด        
 ตกลงราคา 60,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 419/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

17 วัสดุการแพทย(์2) 75,000.00      75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เทอราจีนี ประเทสไทย  จ ากัด       
เสนอราคา 75,000.00 บาท

บริษทั  เทอราจีนี ประเทสไทย  จ ากัด      
ตกลงราคา 75,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 420/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

18 วัสดุการแพทย(์2) 35,952.00      35,952.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เดนติก้า  จ ากัด                       
เสนอราคา 35,952.00 บาท

บริษทั  เดนติก้า  จ ากัด                      
ตกลงราคา 35,952.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 421/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

19 วัสดุการแพทย(์2) 90,393.60      90,393.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด                      
เสนอราคา 90,393.00 บาท

บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด                      
ตกลงราคา 90,393.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 422/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

20 วัสดุการแพทย(์2) 96,300.00      96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด        

 เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด        

ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 423/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

21 วัสดุการแพทย(์2) 80,000.00      80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เทคโนเมดิคัล จ ากัด                   
เสนอราคา 80,000.00 บาท

บริษทั  เทคโนเมดิคัล จ ากัด                  
ตกลงราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 424/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

22 วัสดุการแพทย(์2) 93,250.00      93,250.00       เฉพาะเจาะจง บรัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด                 
เสนอราคา 93,250.00 บาท

บรัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด                
ตกลงราคา 93,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 425/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

23 วัสดุการแพทย(์2) 492,506.02     492,506.02     เฉพาะเจาะจง บริษทั  บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 492,506.02 บาท

บริษทั  บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 492,506.02 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 427/62 ลงวันที่ 17 พ.ค.62

24 วัสดุการแพทย(์2) 39,662.76      39,662.76       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 เสนอราคา 39,662.76 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 ตกลงราคา 39,662.76 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 428/62 ลงวันที่ 17 พ.ค.62

25 วัสดุการแพทย(์2) 30,370.88      30,370.88       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 เสนอราคา 30,370.88 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 ตกลงราคา 30,370.88 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 429/62 ลงวันที่ 17 พ.ค.62

26 วัสดุการแพทย(์2) 297,000.00     297,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากัด         
เสนอราคา 297,000.00 บาท

บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากัด        
ตกลงราคา 297,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 430/62 ลงวันที่ 17 พ.ค.62

27 วัสดุการแพทย(์2) 60,400.00      60,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน สยามมินท ์                               
เสนอราคา 60,400.00 บาท

ร้าน สยามมินท ์                              
ตกลงราคา 60,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 431/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

28 วัสดุการแพทย(์2) 99,648.00      99,648.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั   ออมนิเมด จ ากัด                     
เสนอราคา 99,648.00 บาท

บริษทั   ออมนิเมด จ ากัด                    
ตกลงราคา 99,648.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 432/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

29 วัสดุการแพทย(์2) 25,000.00      25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั่น จ ากัด                    
เสนอราคา 25,000.00 บาท

บริษทั เจ เอส วิชั่น จ ากัด                    
ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 433/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

30 วัสดุการแพทย(์2) 79,000.00      79,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชีร์โร่  เมดิคอล จ ากัด                 

เสนอราคา 79,000.00 บาท

บริษทั ชีร์โร่  เมดิคอล จ ากัด                 

ตกลงราคา 79,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 434/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

31 วัสดุการแพทย(์2) 20,000.00      20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี 1988 จ ากัด 
เสนอราคา 20,000.00 บาท

บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี 1988 จ ากัด    
ตกลงราคา 20,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 435/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

32 วัสดุการแพทย(์2) 51,386.75      51,386.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั  โสตถิวัฒน์  จ ากัด                    
เสนอราคา 51,386.75 บาท

บริษทั  โสตถิวัฒน์  จ ากัด                    
ตกลงราคา 51,386.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 436/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

33 วัสดุการแพทย(์2) 12,840.00      12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทแีอนด์พ ีโปรเทค จ ากัด              
เสนอราคา 12,840.00 บาท

บริษทั ทแีอนด์พ ีโปรเทค จ ากัด             
ตกลงราคา 12,840.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 437/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

34 วัสดุการแพทย(์2) 17,800.00      17,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.เมดิเทค                          
เสนอราคา 17,800.00 บาท

บริษทั เอส.ดี.เมดิเทค                         
ตกลงราคา 17,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 438/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

35 วัสดุการแพทย(์2) 15,200.00      15,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากัด         
เสนอราคา 15,200.00 บาท

บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากัด        
ตกลงราคา 15,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 439/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

36 วัสดุการแพทย(์2) 50,000.00      50,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอสปแิคร์ จ ากัด                      
เสนอราคา 50,000.00 บาท

บริษทั ฮอสปแิคร์ จ ากัด                      
ตกลงราคา 50,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 440/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

37 วัสดุการแพทย(์2) 6,520.00        6,520.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
เสนอราคา 6,520.00 บาท

ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
ตกลงราคา 6,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 441/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

38 วัสดุการแพทย(์2) 93,625.00      93,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 93,625.00 บาท

บริษทั  บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 93,625.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 442/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

39 วัสดุการแพทย(์2) 3.00              3.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดโฟกัส จ ากัด                      
เสนอราคา 3.00 บาท

บริษทั  เมดโฟกัส จ ากัด                      
ตกลงราคา 3.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 443/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

40 วัสดุการแพทย(์2) 52,500.00      52,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอ็มเคมี (ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 52,500.00 บาท

บริษทั เอสเอ็มเคมี (ประเทศไทย) จ ากัด    

 ตกลงราคา 52,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 444/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

41 วัสดุการแพทย(์2) 61,525.00      61,525.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนติก้า จ ากัด                         
เสนอราคา 61,525.00 บาท

บริษทั เดนติก้า จ ากัด                        
ตกลงราคา 61,525.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 445/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

42 วัสดุการแพทย(์2) 87,825.60      87,825.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด                   
เสนอราคา 87,825.60 บาท

บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด                   
ตกลงราคา 87,825.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 446/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

43 วัสดุการแพทย(์2) 100,000.00     100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด                  
เสนอราคา 100,000.00 บาท

บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด                  
ตกลงราคา 100,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 447/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

44 วัสดุการแพทย(์2) 145,000.00     145,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไบโอจีนีแทค จ ากัด                   
เสนอราคา 145,000.00 บาท

บริษทั  ไบโอจีนีแทค จ ากัด                  
ตกลงราคา 145,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 448/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

45 วัสดุการแพทย(์2) 498,000.00     498,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 498,000.00 บาท

บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
ตกลงราคา 498,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 449/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

46 วัสดุการแพทย(์2) 98,440.00      98,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 98,440.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 98,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 450/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

47 วัสดุการแพทย(์2) 98,440.00      98,440.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์ 
เสนอราคา 98,440.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์      
ตกลงราคา 98,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 451/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

48 วัสดุการแพทย(์2) 96,300.00      96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสนทรูเม็นท ์จ ากัด         
เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสนทรูเม็นท ์จ ากัด        
 ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 452/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

49 วัสดุการแพทย(์2) 80,000.00      80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด เสนอราคา 80,000.00 บาท

บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด ตกลงราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 453/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

50 วัสดุการแพทย(์2) 85,770.40      85,770.40       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                            

เสนอราคา 85,770.40 บาท

องค์การเภสัชกรรม ตกลงราคา 85,770.40

 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 454/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

51 วัสดุการแพทย(์2) 75,000.00      75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนแฟมิล่ี จ ากัด                      
เสนอราคา 75,000.00 บาท

บริษทั กรีนแฟมิล่ี จ ากัด ตกลงราคา 
75,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 455/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

52 วัสดุการแพทย(์2) 63,740.00      63,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล ฌปรดัคส์ จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 63,740.00 บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล ฌปรดัคส์ จ ากัด 
(มหาชน) ตกลงราคา 63,740.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 456/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

53 วัสดุการแพทย(์2) 44,400.00      44,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        
 เสนอราคา 44,400.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        
ตกลงราคา 44,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 457/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

54 วัสดุการแพทย(์2) 22,000.00      22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชีร์โร่  เมดิคอล จ ากัด                 
เสนอราคา 22,000.00 บาท

บริษทั ชีร์โร่  เมดิคอล จ ากัด                
ตกลงราคา 22,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 458/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

55 วัสดุการแพทย(์2) 98,000.00      98,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอสปแิคร์ จ ากัด                       
เสนอราคา 98,000.00 บาท

บริษทั ฮอสปแิคร์ จ ากัด                      
ตกลงราคา 98,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 459/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

56 วัสดุการแพทย(์2) 95,000.00      95,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 เสนอราคา 95,000.00 บาท

บริษทั เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ตกลงราคา 95,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 460/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

57 วัสดุการแพทย(์2) 10,700.00      10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                      
เสนอราคา 10,700.00 บาท

บริษทั เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                     
ตกลงราคา 10,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 461/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

58 วัสดุการแพทย(์2) 39,000.00      39,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั่น จ ากัด                    
เสนอราคา 39,000.00 บาท

บริษทั เจ เอส วิชั่น จ ากัด                    
ตกลงราคา 39,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 462/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

59 วัสดุการแพทย(์2) 98,658.00      98,658.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด                 
เสนอราคา 98,658.00 บาท

บริษทั ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด                
ตกลงราคา 98,658.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 463/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

60 วัสดุการแพทย(์2) 92,608.50      92,608.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 92,608.50 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    

 ตกลงราคา 92,608.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 464/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

61 วัสดุการแพทย(์2) 102,400.00     102,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                         
เสนอราคา 102,400.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                        
ตกลงราคา 102,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 465/62 ลงวันที่ 31 พ.ค.62

62 วัสดุส านักงาน(3) 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 2,400.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
ตกลงราคา 2,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 055/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

63 วัสดุส านักงาน(3) 83,928.00      83,928.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสกายเวิลด์                                
เสนอราคา 83,928.00 บาท

ร้านสกายเวิลด์                               
ตกลงราคา 83,928.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 056/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

64 วัสดุคอมฯ(4) 944,125.00     944,125.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทอ๊ปโพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด เสนอราคา 944,125.00 บาท

บริษทั ทอ๊ปโพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด ตกลงราคา 944,125.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 044/62 ลงวันที่ 16 พ.ค.62

65 วัสดุคอมฯ(4) 24,960.00      24,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ เสนอราคา 24,960.00 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ ตกลงราคา 24,960.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 045/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

66 วัสดุคอมฯ(4) 85,000.00      85,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสนทรูเม็นท ์จ ากัด         
เสนอราคา 85,000.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสนทรูเม็นท ์จ ากัด        
ตกลงราคา 85,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 046/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

67 วัสดุคอมฯ(4) 80,292.80      80,292.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ เสนอราคา 80,292.80 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ ตกลงราคา 80,292.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 047/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

68 วัสดุคอมฯ(4) 4,400.00        4,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด            
เสนอราคา 4,400.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด            
 ตกลงราคา 4,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 048/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

69 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย(5) 9,844.00        9,844.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  อาร์  จี โปรดักส์          
เสนอราคา 9,844.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  อาร์  จี โปรดักส์         
ตกลงราคา 9,844.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 007/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

70 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย(5) 12,000.00      12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวีระเดช  ศัตรูพนิาศ                      
เสนอราคา 12,000.00 บาท

นายวีระเดช  ศัตรูพนิาศ                      
ตกลงราคา 12,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 008/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

71 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย(5) 98,450.00      98,450.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ จี  โปรดักส์           
เสนอราคา 98,450.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ จี  โปรดักส์          
ตกลงราคา 98,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 009/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

72 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 3,231.00        3,231.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 3,231.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
ตกลงราคา 3,231.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 060/62 ลงวันที่ 1 พ.ค.62

73 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 96,500.00      96,500.00       เฉพาะเจาะจง สุชาติเทรด้ิง                                    
เสนอราคา 96,500.00 บาท

สุชาติเทรด้ิง                                   
ตกลงราคา 96,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 061/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

74 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 12,000.00      12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เนชั่นแนล  เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์  
จ ากัด เสนอราคา 12,000.00 บาท

บริษทั  เนชั่นแนล  เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์  
จ ากัด ตกลงราคา 12,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 062/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

75 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 32,100.00      32,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004              
เสนอราคา 32,100.00 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004              
ตกลงราคา 32,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 063/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

76 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 24,804.00      24,804.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                                    
เสนอราคา 24,804.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                                   
ตกลงราคา 24,804.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 064/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

77 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 47,532.00      47,532.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 47,532.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
ตกลงราคา 47,532.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 065/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

78 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 477,000.00     477,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชั่นแนล จ ากัด        
เสนอราคา 477,000.00 บาท

บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชั่นแนล จ ากัด       
ตกลงราคา 477,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 066/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

79 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 85,600.00      85,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004              
เสนอราคา 85,600.00 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004              
ตกลงราคา 85,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 067/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

80 วัสดุไฟฟา้(8) 94,700.00      94,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                                    

เสนอราคา 94,700.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                                   

ตกลงราคา 94,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 016/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

81 วัสดุไฟฟา้(8) 7,652.00        7,652.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 7,652.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
ตกลงราคา 7,652.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 017/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

82 ครุภณัฑ์(9) 11,500.00      11,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เสนอราคา 11,500.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   
 ตกลงราคา 11,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 050/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

83 ครุภณัฑ์(9) 15,210.00      15,210.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 15,210.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
ตกลงราคา 15,210.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 051/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

84 ครุภณัฑ์(9) 33,000.00      33,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซอร์ไครล์ฟ จ ากัด                     
เสนอราคา 33,000.00 บาท

บริษทั เซอร์ไครล์ฟ จ ากัด                    
ตกลงราคา 33,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 052/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

85 ครุภณัฑ์(9) 29,760.00      29,760.00       เฉพาะเจาะจง นายประชา ประไพวรรณ์กุล                   
เสนอราคา 29,760.00 บาท

นายประชา ประไพวรรณ์กุล                 
ตกลงราคา 29,760.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 053/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

86 ครุภณัฑ์(9) 85,000.00      85,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด           
เสนอราคา 85,000.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด          
ตกลงราคา 85,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 054/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

87 แบบพมิพ์(11) 100,000.00     100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 100,000.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 100,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 015/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

88 จ้างเหมา(12) 86,339.00      86,339.00       เฉพาะเจาะจง นายปริญา นิลเพช็ร                          
เสนอราคา 86,339.00 บาท

นายปริญา นิลเพช็ร                          
ตกลงราคา 86,339.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 038/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

89 จ้างเหมา(12) 7,490.00        7,490.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอทแีอล ดาต้า เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 7,490.00 บาท

บริษทั เอทแีอล ดาต้า เทคโนโลยี จ ากัด    
ตกลงราคา 7,490.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 039/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

90 จ้างเหมา(12) 7,784.25        7,784.25        เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

 เสนอราคา 7,784.25 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

 ตกลงราคา 7,784.25 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 040/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

91 จ้างท าของ(13) 36,000.00      36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 36,000.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 36,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 029/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

92 จ้างท าของ(13) 1,380.00        1,380.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                 
เสนอราคา 1,380.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                
ตกลงราคา 1,380.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 030/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

93 ซ่อมแซม(15) 5,605.20        5,605.20        เฉพาะเจาะจง บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด                     
เสนอราคา 5,605.20 บาท

บริษทั วรจักร์ยนต์ จ ากัด                    
ตกลงราคา 5,605.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 079/62 ลงวันที่ 2 พ.ค.62

94 ซ่อมแซม(15) 61,900.00      61,900.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว.ีเอ็น.พาวเวอร์            
เสนอราคา 61,900.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว.ีเอ็น.พาวเวอร์           
ตกลงราคา 61,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 080/62 ลงวันที่ 10 พ.ค.62

95 ซ่อมแซม(15) 5,928.00        5,928.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 5,928.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
ตกลงราคา 5,928.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 081/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

96 ซ่อมแซม(15) 2,554.00        2,554.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด             
เสนอราคา 2,554.00 บาท

บริษทั แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด            
ตกลงราคา 2,554.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 082/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

97 ซ่อมแซม(15) 9,700.00        9,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ลักซ์ เมดิคอล จ ากัด                   
เสนอราคา 9,700.00 บาท

บริษทั ลักซ์ เมดิคอล จ ากัด                  
ตกลงราคา 9,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 083/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

98 ซ่อมแซม(15) 4,280.00        4,280.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แรพพอท จ ากัด                        
เสนอราคา 4,280.00 บาท

บริษทั แรพพอท จ ากัด                       
ตกลงราคา 4,280.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 084/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

99 ซ่อมแซม(15) 28,500.00      28,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล์ จ ากัด                        
เสนอราคา 28,500.00 บาท

บริษทั ไอดีเวลล์ จ ากัด                       
ตกลงราคา 28,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 085/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

100 ซ่อมแซม(15) 15,247.50      15,247.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด เสนอราคา 15,247.50 บาท

บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด ตกลงราคา 15,247.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 086/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

101 ซ่อมแซม(15) 26,429.00      26,429.00       เฉพาะเจาะจง โชติธนารวมยนต์                               
เสนอราคา 26,429.00 บาท

โชติธนารวมยนต์                              
ตกลงราคา 26,429.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 087/62 ลงวันที่ 1 พ.ค.62

102 ซ่อมแซม(15) 2,568.00        2,568.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 2,568.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
ตกลงราคา 2,568.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 088/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

103 ซ่อมแซม(15) 3,905.50        3,905.50        เฉพาะเจาะจง บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                       
เสนอราคา 3,905.50 บาท

บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                      
ตกลงราคา 3,905.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 089/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

104 ซ่อมแซม(15) 58,689.50      58,689.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั 10 กันยา จ ากัด                       
เสนอราคา 58,689.50 บาท

บริษทั 10 กันยา จ ากัด                      
ตกลงราคา 58,689.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 090/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

105 อืน่ๆ(16) 20,150.00      20,150.00       เฉพาะเจาะจง บรัษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 20,150.00 บาท

บรัษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
ตกลงราคา 20,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 045/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

106 อืน่ๆ(16) 50,640.00      50,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วีณา อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด        
เสนอราคา 50,640.00 บาท

บริษทั วีณา อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด       
ตกลงราคา 50,640.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 046/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

107 อืน่ๆ(16) 3,120.00        3,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เอกกมล                                  
เสนอราคา 3,120.00 บาท

ร้าน เอกกมล                                 
ตกลงราคา 3,120.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 047/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62

108 อืน่ๆ(16) 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง บรัษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 6,000.00 บาท

บรัษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
ตกลงราคา 6,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 048/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

109 อืน่ๆ(16) 499,550.00     499,550.00     เฉพาะเจาะจง บรัษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 499,550.00 บาท

บรัษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
ตกลงราคา 499,550.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 049/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

110 อืน่ๆ(16) 53,748.24      53,748.24       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                     

เสนอราคา 53,748.24 บาท

บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                    

ตกลงราคา 53,748.24 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 050/62 ลงวันที่ 30 พ.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

111 อืน่ๆ(16) 9,400.00        9,400.00        เฉพาะเจาะจง การประปารครหลวง                          
เสนอราคา 9,400.00 บาท

การประปารครหลวง                         
ตกลงราคา 9,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 051/62 ลงวันที่ 30 พ.ค.62

112 เชื้อเพลิง(19) 18,000.00      18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด              
เสนอราคา 18,000.00 บาท

บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด             
ตกลงราคา 18,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 007/62 ลงวันที่ 21 พ.ค.62


