
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 ซ้ือเคร่ืองจีห้า้มเลือดด้วย
คล่ืนวิทยุ จ านวน 1 รายการ

1,870,000.00  1,870,000.00   e-bidding บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                         
 เสนอราคา 1,870,000.00 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                         
 ตกลงราคา 1,870,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 165/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

2 จะซ้ือจะขายชุดเคร่ืองมือช่วย
ถ่างแผลส าหรับการผ่าตัด 
จ านวน 10 รายการ

457,960.00     457,960.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสตาเมเยอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด    
   เสนอราคา 457,960.00 บาท

บริษทั แอสตาเมเยอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด    
   ตกลงราคา 457,960.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 166/62 ลงวันที่ 4 มิ.ย.62

3 ซ้ือระบบสารสนเทศทาง
หอ้งปฏบิติัการพยาธิวิทยา 
(PIS)

4,992,000.00  4,992,000.00   e-bidding บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากัด                
  เสนอราคา 4,992,000.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากัด                
  ตกลงราคา 4,992,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 167/62 ลงวันที่ 6 มิ.ย.62

4 จ้างพมิพห์นังสือแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษา
โรคมะเร็งหลอดอาหาร 
จ านวน 1,200 เล่ม

155,000.00     155,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฆษติการพมิพ ์จ ากัด                   
 เสนอราคา 155,000.00 บาท

บริษทั โฆษติการพมิพ ์จ ากัด                   
 ตกลงราคา 155,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 168/62 ลงวันที่ 10 มิ.ย.62

5 ซ้ือเคร่ืองปั่นล้างเซลล์
กึง่อัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง

498,000.00     498,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีมาร์ค จ ากัด                            
เสนอราคา 498,000.00 บาท

บริษทั ดีมาร์ค จ ากัด                           
 ตกลงราคา 498,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 169/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

6 ซ้ือเคร่ืองผนึกสายถุงเลือด 
จ านวน 1 เคร่ือง

150,000.00     150,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เดย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด   
   เสนอราคา 150,000.00 บาท

บริษทั เดย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด   
   ตกลงราคา 150,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 170/62 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62

7 ซ้ือสารทบึรังสีชนิด non-ionic
 contrast media ที่มีความ
เข้มข้นของไอโอดีน 320 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

149,450.00     149,450.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ฟาร์มแอร์ จ ากัด               
 เสนอราคา 149,450.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มแอร์ จ ากัด               
 ตกลงราคา 149,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 171/62 ลงวันที่ 18 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

8 จะซ้ือจะขายวัสดุทาง
การแพทย์ จ านวน 28 รายการ

4,055,300.00  4,055,300.00   e-bidding บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ทย)
จ ากัด  เสนอราคา 4,055,300.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ทย)
จ ากัด  ตกลงราคา 4,055,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 172/2 ลงวันที่ 18 มิ.ย.62

9 จะซ้ือจะขายอุปกรณ์ใช้ตรวจ
ส าหรับงานรังสีร่วมรักษา 
จ านวน 5 รายการ

491,865.00     491,865.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด      
   เสนอราคา 491,865.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด      
   ตกลงราคา 491,865.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 173/62 ลงวันที่ 19 มิ.ย.62

10 จ้างเหมาบริการแปลผลการ
ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบ

ดิจิทลั (Digital 
Mammogram)

3,350,000.00  3,350,000.00   e-bidding บริษทั รัชวิภา ดิจิตอลแมมโมแกรม จ ากัด   
   เสนอราคา 3,350,000.00 บาท

บริษทั รัชวิภา ดิจิตอลแมมโมแกรม จ ากัด   
   ตกลงราคา 3,350,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 174/62 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62


