
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 วัสดุวิทย(์1) 506,016.00     506,016.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอ็ม เวล เมด จ ากัด                  
เสนอราคา 506,016.00 บาท

บริษทั  เอ็ม เวล เมด จ ากัด                  
ตกลงราคา 506,016.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 092/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

2 วัสดุวิทย(์1) 356,407.00     356,407.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมด-วัน จ ากัด                        
เสนอราคา 356,407.00 บาท

บริษทั  เมด-วัน จ ากัด                        
ตกลงราคา 356,407.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 093/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

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

บริษทั  เดย์ เมดิคอล จ ากัด                  
ตกลงราคา 30,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 094/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

4 วัสดุวิทย(์1) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 
เสนอราคา 96,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
 ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 095/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

5 วัสดุวิทย(์1) 49,200.00      49,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
เสนอราคา 49,200.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    
 ตกลงราคา 49,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 096/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

6 วัสดุวิทย(์1) 519,000.00     519,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด           
เสนอราคา 519,000.00 บาท

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด           
ตกลงราคา 519,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 097/62 ลงวันที่ 18 มิ.ย.62

7 วัสดุวิทย(์1) 3,980.40        3,980.40        เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้(ประเทศ)จ ากัด(มหาชน)       
เสนอราคา 3,980.40 บาท

บริษทั ลินเด้(ประเทศ)จ ากัด(มหาชน)       
ตกลงราคา 3,980.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 098/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

8 วัสดุวิทย(์1) 30,816.00      30,816.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ซีไอ แล็ลสแกน จ ากัด           
เสนอราคา 30,816.00 บาท

บริษทั อาร์ซีไอ แล็ลสแกน จ ากัด           
ตกลงราคา 30,816.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 099/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

9 วัสดุการแพทย(์2) 813,200.00     813,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 813,200.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 813,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 466/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

10 วัสดุการแพทย(์2) 96,640.00      96,640.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามมินท ์                               

เสนอราคา 96,640.00 บาท

ร้านสยามมินท ์                               

ตกลงราคา 96,640.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 467/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
 เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
 ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 468/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

12 วัสดุการแพทย(์2) 331,700.00     331,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 331,700.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 331,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 468/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

13 วัสดุการแพทย(์2) 74,900.00      74,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด เสนอราคา 74,900.00 บาท

บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ตกลงราคา 74,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 469/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

14 วัสดุการแพทย(์2) 210,000.00     210,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 จ ากัด เสนอราคา 210,000.00 บาท

บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 จ ากัด ตกลงราคา 210,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 470/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

15 วัสดุการแพทย(์2) 500,000.00     500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด       
เสนอราคา 500,000.00 บาท

บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด       
ตกลงราคา 500,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 471/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

16 วัสดุการแพทย(์2) 58,000.00      58,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด                
เสนอราคา 58,000.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด                
ตกลงราคา 58,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 472/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

17 วัสดุการแพทย(์2) 52,430.00      52,430.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด เสนอราคา 52,430.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด ตกลงราคา 52,430.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 473/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

18 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 474/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

19 วัสดุการแพทย(์2) 98,840.00      98,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                      
เสนอราคา 62,750.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                          
 ตกลงราคา 62,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 475/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

20 วัสดุการแพทย(์2) 62,750.00      62,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์     
โกลด์ จ ากัดเสนอราคา 62,750.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์     
โกลด์ จ ากัดตกลงราคา 62,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 476/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

21 วัสดุการแพทย(์2) 4,050.00        4,050.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั  พ ีเอฟ เมดิคอลแคร์ จ ากัด       
เสนอราคา 4,050.00 บาท

บริษทั  พ ีเอฟ เมดิคอลแคร์ จ ากัด         
ตกลงราคา 4,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 477/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

22 วัสดุการแพทย(์2) 37,557.00      37,557.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 37,557.00 บาท

บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 37,557.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 478/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

23 วัสดุการแพทย(์2) 74,900.00      74,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                      
เสนอราคา 74,900.00 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                      
ตกลงราคา 74,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 479/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

24 วัสดุการแพทย(์2) 48,150.00      48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนแฟมิล่ี จ ากัด                   
เสนอราคา 48,150.00 บาท

บริษทั กรีนแฟมิล่ี จ ากัด                       
ตกลงราคา 48,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 480/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

25 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 481/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

26 วัสดุการแพทย(์2) 103,800.00     103,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิเมด  จ ากัด                   
เสนอราคา 103,800.00 บาท

บริษทั ออมนิเมด  จ ากัด                      
 ตกลงราคา 103,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 482/62 ลงวันที่ 10 มิ.ย.62

27 วัสดุการแพทย(์2) 487,875.00     487,875.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                      
เสนอราคา 487,875.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                         
ตกลงราคา 487,875.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 483/62 ลงวันที่ 10 มิ.ย.62

28 วัสดุการแพทย(์2) 32,100.00      32,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด                
เสนอราคา 32,100.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด                
ตกลงราคา 32,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 484/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

29 วัสดุการแพทย(์2) 93,600.00      93,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พซีีเอส อินเตอร์เทรด จ ากัด      
เสนอราคา 93,600.00 บาท

บริษทั พซีีเอส อินเตอร์เทรด จ ากัด         
ตกลงราคา 93,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 485/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

30 วัสดุการแพทย(์2) 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั  แซนด์ อินฟนิิต้ี  จ ากัด            

เสนอราคา 3,500.00 บาท

บริษทั  แซนด์ อินฟนิิต้ี  จ ากัด                

 ตกลงราคา 3,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 486/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

31 วัสดุการแพทย(์2) 3,745.00        3,745.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
เสนอราคา 3,745.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    
 ตกลงราคา 3,745.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 487/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

32 วัสดุการแพทย(์2) 91,000.00      91,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เคร่ืองมือแพทย์  (ประเทศไทย)   
จ ากัด เสนอราคา 91,000.00 บาท

บริษทั  เคร่ืองมือแพทย์  (ประเทศไทย)   
จ ากัด ตกลงราคา 91,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 488/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

33 วัสดุการแพทย(์2) 18,000.00      18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลล์คอนเซ็ปท ์จ ากัด              
เสนอราคา 18,000.00 บาท

บริษทั เวลล์คอนเซ็ปท ์จ ากัด                  
  ตกลงราคา 18,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 489/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

34 วัสดุการแพทย(์2) 165,000.00     165,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรายส์เมดิด(ประเทศไทย)จ ากัด  
เสนอราคา 165,000.00 บาท

บริษทั ทรายส์เมดิด(ประเทศไทย)จ ากัด     
 ตกลงราคา 165,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 490/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

35 วัสดุการแพทย(์2) 201,000.00     201,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด         
เสนอราคา 201,000.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด            
ตกลงราคา 201,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 491/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

36 วัสดุการแพทย(์2) 203,000.00     203,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด                 
เสนอราคา 203,000.00 บาท

บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด                    
ตกลงราคา 203,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 492/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

37 วัสดุการแพทย(์2) 64,000.00      64,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
 เสนอราคา 64,000.00 บาท

บริษทั เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
 ตกลงราคา 64,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 493/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

38 วัสดุการแพทย(์2) 89,077.50      89,077.50       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์  
เสนอราคา 89,077.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์      
ตกลงราคา 89,077.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 494/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

39 วัสดุการแพทย(์2) 95,100.00      95,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด               
เสนอราคา 95,100.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                  
ตกลงราคา 95,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 495/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

40 วัสดุการแพทย(์2) 74,750.00      74,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด      

เสนอราคา 74,750.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด          

ตกลงราคา 74,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 496/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

41 วัสดุการแพทย(์2) 94,588.00      94,588.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 94,588.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 94,588.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 497/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

42 วัสดุการแพทย(์2) 80,000.00      80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด   
เสนอราคา 80,000.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด       
ตกลงราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 498/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

43 วัสดุการแพทย(์2) 88,000.00      88,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด   
เสนอราคา 88,000.00 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด      
ตกลงราคา 88,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 499/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

44 วัสดุการแพทย(์2) 98,000.00      98,000.00       เฉพาะเจาะจง นายไกรสร   แหวนมีค่า                   
เสนอราคา 98,000.00 บาท

นายไกรสร   แหวนมีค่า                      
ตกลงราคา 98,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 500/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

45 วัสดุการแพทย(์2) 58,315.00      58,315.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 58,315.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    
 ตกลงราคา 58,315.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 501/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

46 วัสดุการแพทย(์2) 90,000.00      90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เทคโนเมดิคัล จ ากัด                   
เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั  เทคโนเมดิคัล จ ากัด                 
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 502/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.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 503/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

48 วัสดุการแพทย(์2) 24,470.00      24,470.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี            
เสนอราคา 24,470.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี                
ตกลงราคา 24,470.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 504/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

49 วัสดุการแพทย(์2) 90,716.25      90,716.25       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
 เสนอราคา 90,716.25 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
 ตกลงราคา 90,716.25 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 505/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

50 วัสดุการแพทย(์2) 96,300.00      96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 506/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

51 วัสดุการแพทย(์2) 77,200.00      77,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด    
เสนอราคา 77,200.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด       
ตกลงราคา 77,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 507/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

52 วัสดุการแพทย(์2) 980,100.00     980,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ากัด          
เสนอราคา 980,100.00 บาท

บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ากัด          
ตกลงราคา 980,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 508/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

53 วัสดุการแพทย(์2) 27,489.37      27,489.37       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 เสนอราคา 27,489.37 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 ตกลงราคา 27,489.37 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 509/62 ลงวันที่ 22 มิ.ย.62

54 วัสดุการแพทย(์2) 49,755.00      49,755.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 เสนอราคา 49,755.00 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 ตกลงราคา 49,755.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 510/62 ลงวันที่ 23 มิ.ย.62

55 วัสดุการแพทย(์2) 2,461.00        2,461.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด   
เสนอราคา 2,461.00 บาท

บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด      
ตกลงราคา 2,461.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 511/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

56 วัสดุการแพทย(์2) 11,000.00      11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด            
เสนอราคา 11,000.00 บาท

บริษทั ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด                
ตกลงราคา 11,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 512/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

57 วัสดุการแพทย(์2) 9,600.00        9,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดักซ์ เมดิคอล จ ากัด                
เสนอราคา 9,600.00 บาท

บริษทั ดักซ์ เมดิคอล จ ากัด                
ตกลงราคา 9,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 513/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

58 วัสดุการแพทย(์2) 97,503.75      97,503.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด              
เสนอราคา 97,503.75

บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด                 
ตกลงราคา 97,503.75

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 514/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

59 วัสดุการแพทย(์2) 98,400.00      98,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากัด     
เสนอราคา 98,400.00 บาท

บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากัด        
ตกลงราคา 98,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 515/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

60 วัสดุการแพทย(์2) 21,935.00      21,935.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                     

เสนอราคา 21,935.00 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                         

   ตกลงราคา 21,935.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 516/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

61 วัสดุการแพทย(์2) 98,440.00      98,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั รีโซลิค จ ากัด                        
เสนอราคา 98,440.00 บาท

บริษทั รีโซลิค จ ากัด                            
 ตกลงราคา 98,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 517/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

62 วัสดุการแพทย(์2) 26,883.75      26,883.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการโอสถ (1996) จ ากัด        
เสนอราคา 26,883.75 บาท

บริษทั สหการโอสถ (1996) จ ากัด        
ตกลงราคา 26,883.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 518/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

63 วัสดุการแพทย(์2) 97,530.50      97,530.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั  กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด  
เสนอราคา 97,530.50 บาท

บริษทั  กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     
 ตกลงราคา 97,530.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 519/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

64 วัสดุการแพทย(์2) 99,000.00      99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด           
เสนอราคา 99,000.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด               
ตกลงราคา 99,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 520/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

65 วัสดุการแพทย(์2) 40,000.00      40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด                     
เสนอราคา 40,000.00 บาท

บริษทั เมดิทอป จ ากัด                          
 ตกลงราคา 40,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 521/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

66 วัสดุการแพทย(์2) 35,000.00      35,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด     
เสนอราคา 35,000.00 บาท

บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        
 ตกลงราคา 35,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 522/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

67 วัสดุการแพทย(์2) 14,980.00      14,980.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอโนว่า จ ากัด                   
เสนอราคา 14,980.00 บาท

บริษทั ไบโอโนว่า จ ากัด                      
ตกลงราคา 14,980.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 523/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

68 วัสดุการแพทย(์2) 98,500.00      98,500.00       เฉพาะเจาะจง บรัษทั ตะวันแม็คไวสซ์  จ ากัด            
เสนอราคา 98,500.00 บาท

บรัษทั ตะวันแม็คไวสซ์  จ ากัด               
ตกลงราคา 98,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 521/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

69 วัสดุการแพทย(์2) 8,460.00        8,460.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
เสนอราคา 8,460.00 บาท

ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
ตกลงราคา 8,460.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 525/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

70 วัสดุการแพทย(์2) 96,640.00      96,640.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามมินท ์                              

เสนอราคา 96,640.00 บาท

ร้านสยามมินท ์                                 

 ตกลงราคา 96,640.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 526/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

71 วัสดุส านักงาน(3) 30,249.38      30,249.38       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด        
เสนอราคา 30,249.38 บาท

บริษทั  ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด        
ตกลงราคา 30,249.38 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 057/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

72 วัสดุส านักงาน(3) 58,113.00      58,113.00       เฉพาะเจาะจง เอ็น เอส อินเตอร์กรุ๊ป                        
เสนอราคา 58,113.00 บาท

เอ็น เอส อินเตอร์กรุ๊ป                        
ตกลงราคา 58,113.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 058/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

73 วัสดุส านักงาน(3) 134,400.00     134,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์ โกลด์ 
จ ากัด เสนอราคา 134,400.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์ โกลด์ 
จ ากัด ตกลงราคา 134,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 052/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

74 วัสดุส านักงาน(3) 61,943.00      61,943.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์ โกลด์ 
จ ากัด เสนอราคา 61,943.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์ โกลด์ 
จ ากัด ตกลงราคา 61,943.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 053/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

75 วัสดุคอมฯ(4) 91,250.00      91,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ เสนอราคา 91,250.00 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ ตกลงราคา 91,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 049/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

76 วัสดุคอมฯ(4) 90,400.00      90,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด         
เสนอราคา 90,400.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด         
ตกลงราคา 90,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 050/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

77 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (5) 90,000.00      90,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์                 
เสนอราคา 90,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์                 
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 010/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

78 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (5) 24,610.00      24,610.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ จี  โปรดักส์         
เสนอราคา 24,610.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ จี  โปรดักส์         
ตกลงราคา 24,610.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 011/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

79 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 81,500.00      81,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                 
เสนอราคา 81,500.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                 
ตกลงราคา 81,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 068/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

80 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 10,830.00      10,830.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน สกายเวิลด์                              

เสนอราคา 10,830.00 บาท

ร้าน สกายเวิลด์                              

ตกลงราคา 10,830.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 069/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

81 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 39,250.00      39,250.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  อาร์ จี โปรส์            
เสนอราคา 39,250.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  อาร์ จี โปรส์            
ตกลงราคา 39,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 070/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

82 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 97,500.00      97,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  รุ่งแสง อินเตอร์ จ ากัด              
เสนอราคา 97,500.00 บาท

บริษทั  รุ่งแสง อินเตอร์ จ ากัด              
ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 071/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

83 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 81,900.00      81,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอส พาวเวอร์เตอร์                      
เสนอราคา 81,900.00 บาท

ร้านเอส พาวเวอร์เตอร์                      
ตกลงราคา 81,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 072/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

84 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 65,000.00      65,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี  1988 จ ากัด  
เสนอราคา 65,000.00 บาท

บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี  1988 จ ากัด  
ตกลงราคา 65,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 073/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

85 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 34,600.00      34,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                                  
เสนอราคา 34,600.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                                     
ตกลงราคา 34,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 074/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

86 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 4,132.00        4,132.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เอกกมล                                
เสนอราคา 4,132.00 บาท

ร้าน เอกกมล                                  
ตกลงราคา 4,132.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 075/62 ลงวันที่ 17 มิ.ย.62

87 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                   
เสนอราคา 6,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
 ตกลงราคา 6,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 076/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

88 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 48,000.00      48,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสพ ีกรุ๊ป                             
เสนอราคา 48,000.00 บาท

ร้าน เอสพ ีกรุ๊ป                               
ตกลงราคา 48,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 077/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

89 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 90,000.00      90,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดา ศรียีสุ่่น                        
เสนอราคา 90,000.00 บาท

นางสาวสุดา ศรียีสุ่่น                          
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 078/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

90 วัสดุช่าง(7) 17,220.70      17,220.70       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้          

เสนอราคา 17,220.70 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้          

ตกลงราคา 17,220.70 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 025/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

91 วัสดุช่าง(7) 6,226.00        6,226.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้          
เสนอราคา 6,226.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้          
ตกลงราคา 6,226.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 026/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

92 วัสดุช่าง(7) 24,820.00      24,820.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                                  
เสนอราคา 24,820.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                                     
ตกลงราคา 24,820.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 027/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

93 วัสดุไฟฟ้า(8) 4,178.00       4,178.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้        
เสนอราคา 4,178.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้         
ตกลงราคา 4,178.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 018/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

94 วัสดุไฟฟ้า(8) 26,963.00     26,963.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้        
เสนอราคา 26,963.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้         
ตกลงราคา 26,963.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 019/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

95 ครุภณัฑ์(9) 3,894.80        3,894.80        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 3,894.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
 ตกลงราคา 3,894.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 055/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

96 ครุภณัฑ์(9) 37,600.00      37,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด    
 เสนอราคา 37,600.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด    
 ตกลงราคา 37,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 056/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

97 ครุภณัฑ์(9) 42,000.00      42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท  ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์  ซัพ

พลาย จ ากัด เสนอราคา 42,000.00 บาท

บริษัท  ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์  ซัพ

พลาย จ ากัด ตกลงราคา 42,000.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 057/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

98 ครุภณัฑ์(9) 54,450.00      54,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ล็อกซเลย์ อีโวลูชั่น เทคโลโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 54,450.00 บาท

บริษทั ล็อกซเลย์ อีโวลูชั่น เทคโลโลยี จ ากัด
 ตกลงราคา 54,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 058/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

99 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 059/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

100 ครุภณัฑ์(9) 14,000.00      14,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดีพร้อม เมดิคอล โดยนางสาววาสนา  โชค

เจริญ พัฒนกิจ เสนอราคา 14,000.00 บาท

ร้านดีพร้อม เมดิคอล โดยนางสาววาสนา      

โชคเจริญ พัฒนกิจ ตกลงราคา 14,000.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 060/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

101 แบบพมิพ์(11) 57,500.00      57,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 57,500.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 57,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 016/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

102 แบบพมิพ์(11) 97,500.00      97,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 97,500.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 017/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

103 จ้างเหมา(12) 24,000.00      24,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประชา ประไพวรรณ์กุล                  
เสนอราคา 24,000.00 บาท

นายประชา ประไพวรรณ์กุล                  
ตกลงราคา 24,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 041/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

104 จ้างเหมา(12) 58,894.00      58,894.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมมิกา ชนวัฒน์                    
เสนอราคา 58,894.00 บาท

นางสาวเปรมมิกา ชนวัฒน์                    
ตกลงราคา 58,894.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 042/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

105 จ้างเหมา(12) 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั   ดีมาร์ค จ ากัด                        
เสนอราคา 6,000.00 บาท

บริษทั   ดีมาร์ค จ ากัด                        
ตกลงราคา 6,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 043/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

106 จ้างเหมา(12) 19,047.07      19,047.07       เฉพาะเจาะจง บริษทั หริกุล ซายเอนซ์  จ ากัด               
เสนอราคา 19,047.07 บาท

บริษทั หริกุล ซายเอนซ์  จ ากัด               
ตกลงราคา 19,047.07 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 044/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

107 จ้างเหมา(12) 7,750.00        7,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท  โทรคมนาคม จ ากัด             
เสนอราคา 7,750.00 บาท

บริษทั กสท  โทรคมนาคม จ ากัด             
ตกลงราคา 7,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 045/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

108 จ้างท าของ(13) 2,950.00        2,950.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
เสนอราคา 2,950.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
ตกลงราคา 2,950.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 031/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

109 เช่า(14) 10,000.00      10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอารัญ ธนะสิทธิชัย                        
เสนอราคา 10,000.00 บาท

นายอารัญ ธนะสิทธิชัย                        
ตกลงราคา 10,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 003/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

110 ซ่อมแซม(15) 99,400.00      99,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากัด

 เสนอราคา 99,400.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากัด

 ตกลงราคา 99,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 091/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

111 ซ่อมแซม(15) 2,514.50        2,514.50        เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ซี อี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด            
เสนอราคา 2,514.50 บาท

บริษทั อี ซี อี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด            
ตกลงราคา 2,514.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 092/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

112 ซ่อมแซม(15) 35,952.00      35,952.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ่นส่วนจ ากัด อุปกรณ์ และเคมีวิจัย     
 เสนอราคา 35,952.00 บาท

หา้งหุ่นส่วนจ ากัด อุปกรณ์ และเคมีวิจัย     
 ตกลงราคา 35,952.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 093/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

113 ซ่อมแซม(15) 95,450.00      95,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.เอ็นพาวเวอร์ จ ากัด                  
เสนอราคา 95,450.00 บาท

บริษทั วี.เอ็นพาวเวอร์ จ ากัด                  
ตกลงราคา 95,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 094/62 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62

114 ซ่อมแซม(15) 24,042.64      24,042.64       เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 1992               
เสนอราคา 24,042.64 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 1992               
ตกลงราคา 24,042.64 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 095/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

115 ซ่อมแซม(15) 2,675.00        2,675.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอสพทิอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท ์
เซอร์วิสส์ จัด เสนอราคา 2,675.0 บาท

บริษทั ฮอสพทิอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท ์
เซอร์วิสส์ จัด ตกลงราคา 2,675.0 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 096/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

116 ซ่อมแซม(15) 6,420.00        6,420.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดโฟกัส จ ากัด                        
เสนอราคา 6,420.00 บาท

บริษทั เมดโฟกัส จ ากัด                        
ตกลงราคา 6,420.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 097/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

117 ซ่อมแซม(15) 3,210.00        3,210.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด เสนอราคา 3,210.00  บาท

บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ตกลงราคา 3,210.00  บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 098/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

118 ซ่อมแซม(15) 10,272.00      10,272.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากัด   
 เสนอราคา 10,272.00 บาท

บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากัด   
 ตกลงราคา 10,272.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 099/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

119 ซ่อมแซม(15) 1,926.00        1,926.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ซี อี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด             
เสนอราคา 1,926.00 บาท

บริษทั อี ซี อี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด            
 ตกลงราคา 1,926.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 100 /62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62

120 ซ่อมแซม(15) 19,795.00      19,795.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอ็มเทคโนโลยี แอนด์ พาร์ท จ ากัด

 เสนอราคา 19,795.00 บาท

บริษทั พ ีเอ็มเทคโนโลยี แอนด์ พาร์ท จ ากัด

 ตกลงราคา 19,795.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 101/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มิถุนายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........12.......กรกฎาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

121 อืน่ๆ(16) 4,425.25        4,425.25        เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย         
เสนอราคา 4,425.25 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย         
ตกลงราคา 4,425.25 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 052/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

122 อืน่ๆ(16) 21,600.00      21,600.00       เฉพาะเจาะจง บรัษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 21,600.00 บาท

บรัษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
ตกลงราคา 21,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 053/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

123 อืน่ๆ(16) 48,239.88      48,239.88       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                    
เสนอราคา 48,239.88 บาท

บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                    
ตกลงราคา 48,239.88 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 054/62 ลงวันที่ 26 มิ.ย.62


