
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

1 วัสดุวิทย์ฯ(1) 96,300.00      96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จิวณัฐ เคมิคอล เคมิคอล จ ากัด  
เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั จิวณัฐ เคมิคอล เคมิคอล จ ากัด     
ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 056/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

2 วัสดุวิทย์ฯ(1) 8,988.00        8,988.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 8,988.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด   
ตกลงราคา 8,988.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 057/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

3 วัสดุวิทย์ฯ(1) 96,200.00      96,200.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
  จ ากัด เสนอราคา 96,200.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
  จ ากัด ตกลงราคา 96,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 058/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

4 วัสดุวิทย์ฯ(1) 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตร์  แอ๊ดวานซ์ จ ากัด  
เสนอราคา 1,000.00 บาท

บริษทั แล็บมาสเตร์  แอ๊ดวานซ์ จ ากัด     
ตกลงราคา 1,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 059/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

5 วัสดุวิทย์ฯ(1) 32,400.00      32,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วายดี ไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย)
จ ากัด เสนอราคา 32,400.00 บาท

บริษทั วายดี ไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย)
จ ากัด ตกลงราคา 32,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 060/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

6 วัสดุวิทย์ฯ(1) 54,800.00      54,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด       
เสนอราคา 54,800.00 บาท

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด         
ตกลงราคา 54,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 061/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

7 วัสดุวิทย์ฯ(1) 39,911.00      39,911.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิแคร์ ซัพพลาย  จ ากัด        
เสนอราคา 39,911.00 บาท

บริษทั เมดิแคร์ ซัพพลาย  จ ากัด           
ตกลงราคา 39,911.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 062/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

8 วัสดุวิทย์ฯ(1) 48,150.00      48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 48,150.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด   
ตกลงราคา 48,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 063/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

9 วัสดุวิทย์ฯ(1) 93,320.00      93,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด                         
เสนอราคา 93,320.00 บาท

บริษทั เมดิทอป จ ากัด                        
ตกลงราคา 93,320.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 064/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

10 วัสดุวิทย์ฯ(1) 55,640.00      55,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พยาธิภณัฑ์อินเตอร์เนชั่นนล จ ากัด 

เสนอราคา 55,640.00 บาท

บริษทั พยาธิภณัฑ์อินเตอร์เนชั่นนล จ ากัด 

ตกลงราคา 55,640.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 065/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 วัสดุวิทย์ฯ(1) 13,500.00      13,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  แล็บมาสเตอร์  แอ๊ววานซ์  จ ากัด 
เสนอราคา 13,500.00 บาท

บริษทั  แล็บมาสเตอร์  แอ๊ววานซ์  จ ากัด 
ตกลงราคา 13,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 066/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

12 วัสดุวิทย์ฯ(1) 1,262,547.00  1,262,547.00   เฉพาะเจาะจง  เดรัก เทสทต้ิ์ง                                 
เสนอราคา 1,262,547.00 บาท

 เดรัก เทสทต้ิ์ง                                
ตกลงราคา 1,262,547.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 067/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

13 วัสดุวิทย์ฯ(1) 946,874.25     946,874.25     เฉพาะเจาะจง  เดรัก เทสทต้ิ์ง                                
เสนอราคา 946,874.25 บาท

 เดรัก เทสทต้ิ์ง                                
ตกลงราคา 946,874.25 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 068/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

14 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 300/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

15 วัสดุการแพทย(์2) 99,510.00      99,510.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 99,510.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 99,510.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 301/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

16 วัสดุการแพทย(์2) 44,447.80      44,447.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนติก้า จ ากัด                         
เสนอราคา 44,447.80 บาท

บริษทั เดนติก้า จ ากัด                        
ตกลงราคา 44,447.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 302/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

17 วัสดุการแพทย(์2) 15,000.00      15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด               
เสนอราคา 15,000.00 บาท

บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด                 
ตกลงราคา 15,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 303/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

18 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 304/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

19 วัสดุการแพทย(์2) 97,370.00      97,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูคอล จ ากัด    
เสนอราคา 97,370.00 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูคอล จ ากัด      
ตกลงราคา 97,370.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 305/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

20 วัสดุการแพทย(์2) 97,500.00      97,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                        

เสนอราคา 97,500.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                        

ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 306/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

21 วัสดุการแพทย(์2) 60,000.00      60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                
เสนอราคา 60,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                 
ตกลงราคา 60,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 307/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

22 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 308/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

23 วัสดุการแพทย(์2) 71,080.10      71,080.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั  โกสินทร์เวชภณัฑ์ จ ากัด          
เสนอราคา 71,080.10 บาท

บริษทั  โกสินทร์เวชภณัฑ์ จ ากัด           
ตกลงราคา 71,080.10 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 309/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

24 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 310/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

25 วัสดุการแพทย(์2) 29,000.00      29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีซี โปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย แอนด์
 เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา 29,000.00 บาท

บริษทั  ดีซี โปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย แอนด์
 เซอร์วิส จ ากัด ตกลงราคา 29,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 311/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

26 วัสดุการแพทย(์2) 2,461.00        2,461.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั  เจ เอส วิชั่น จ ากัด               
เสนอราคา 2,461.00 บาท

บริษทั  เจ เอส วิชั่น จ ากัด                 
ตกลงราคา 2,461.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 312/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

27 วัสดุการแพทย(์2) 7,250.00        7,250.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด         
เสนอราคา 7,250.00 บาท

บริษทั อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด            
ตกลงราคา 7,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 313/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

28 วัสดุการแพทย(์2) 75,790.00      75,790.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอ เค เอส เทรดด้ิง   
เสนอราคา 75,790.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอ เค เอส เทรดด้ิง      
ตกลงราคา 75,790.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 316/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

29 วัสดุการแพทย(์2) 98,076.20      98,076.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด    
เสนอราคา 98,076.20 บาท

บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด       
ตกลงราคา 98,076.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 315/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

30 วัสดุการแพทย(์2) 78,750.00      78,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมียร์ บสิสิเนส อินเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 78,750.00 บาท

บริษทั พรีเมียร์ บสิสิเนส อินเตอร์ จ ากัด  
ตกลงราคา 78,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 316/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

31 วัสดุการแพทย(์2) 99,123.00      99,123.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิลด์โก้ จ ากัด                          
เสนอราคา 99,123.00 บาท

บริษทั เวิลด์โก้ จ ากัด                         
ตกลงราคา 99,123.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 317/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

32 วัสดุการแพทย(์2) 42,000.00      42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ฮอนเนสท ์เมดิคอล เอเชีย จัดกัด 
เสนอราคา 42,000.00 บาท

บริษทั  ฮอนเนสท ์เมดิคอล เอเชีย จัดกัด 
ตกลงราคา 42,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 318/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

33 วัสดุการแพทย(์2) 98,900.10      98,900.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั  กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
เสนอราคา 98,900.00 บาท

บริษทั  กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     
ตกลงราคา 98,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 319/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

34 วัสดุการแพทย(์2) 99,296.00      99,296.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์ 
เสนอราคา 99,296.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์    
ตกลงราคา 99,296.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 320/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

35 วัสดุการแพทย(์2) 16,000.00      16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด                       
เสนอราคา 16,000.00 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด                      
ตกลงราคา 16,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 321/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

36 วัสดุการแพทย(์2) 243,960.00     243,960.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 243,960.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 243,960.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 322/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

37 วัสดุการแพทย(์2) 206,990.00     206,990.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล เมดิคอล โซลูชั่น         
เสนอราคา 206,990.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิคอล โซลูชั่น            
ตกลงราคา 206,990.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 323/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

38 วัสดุการแพทย(์2) 203,500.00     203,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด        
เสนอราคา 203,500.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด          
ตกลงราคา 203,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 3218/62 ลงวันที่ 18 มี.ค.62

39 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 325/62 ลงวันที่ 18 มี.ค.62

40 วัสดุการแพทย(์2) 145,000.00     145,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด                 

เสนอราคา 145,000.00 บาท

บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด                  

ตกลงราคา 145,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 326/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

41 วัสดุการแพทย(์2) 100,000.00     100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั  บซิ ไลน์ จ ากัด                    
เสนอราคา 100,000.00 บาท

บริษทั  บซิ ไลน์ จ ากัด                      
ตกลงราคา 100,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 327/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

42 วัสดุการแพทย(์2) 49,004.90      49,004.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 เสนอราคา 49,004.90 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 ตกลงราคา 49,004.90 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 328/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

43 วัสดุการแพทย(์2) 52,849.44      52,849.44       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 เสนอราคา 52,849.44 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 ตกลงราคา 52,849.44 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 329/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

44 วัสดุการแพทย(์2) 69,282.50      69,282.50       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์ 
เสนอราคา 69,282.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์       
 ตกลงราคา 69,282.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 330/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

45 วัสดุการแพทย(์2) 89,880.00      89,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด             
เสนอราคา 89,880.00 บาท

บริษทั  ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด                
ตกลงราคา 89,880.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 331/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

46 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 332/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

47 วัสดุการแพทย(์2) 81,500.00      81,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด      
เสนอราคา 81,500.00 บาท

บริษทั  ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด        
ตกลงราคา 81,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 333/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

48 วัสดุการแพทย(์2) 89,500.00      89,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด    
เสนอราคา 89,500.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด     
ตกลงราคา 89,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 334/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

49 วัสดุการแพทย(์2) 75,000.00      75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ ากัด  
เสนอราคา 75,000.00 บาท

บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ ากัด      
ตกลงราคา 75,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 335/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.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 336/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

51 วัสดุการแพทย(์2) 95,444.00      95,444.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด เสนอราคา 95,444.00 บาท

บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ตกลงราคา 95,444.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 337/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

52 วัสดุการแพทย(์2) 99,924.63      99,924.63       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย)  จ ากัด 
เสนอราคา 99,924.63 บาท

บริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย)  จ ากัด 
ตกลงราคา 99,924.63 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 338/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

53 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.40      96,000.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั  พวีี คอร์เปอเรชั่น จ ากัด         
เสนอราคา 96,000.40 บาท

บริษทั  พวีี คอร์เปอเรชั่น จ ากัด           
ตกลงราคา 96,000.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 339/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

54 วัสดุการแพทย(์2) 84,000.00      84,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ว.ชุติวัฒน์             
เสนอราคา 84,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ว.ชุติวัฒน์               
ตกลงราคา 84,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 3191/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

55 วัสดุการแพทย(์2) 95,040.00      95,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั   เอซ  เมดดิคอล จ ากัด           
เสนอราคา 95,04.00 บาท

บริษทั   เอซ  เมดดิคอล จ ากัด             
ตกลงราคา 95,04.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 3192/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

56 วัสดุการแพทย(์2) 14,000.00      14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอแอคทฟีอินเตอร์ จ ากัด      
เสนอราคา 14,000.00 บาท

บริษทั ไบโอแอคทฟีอินเตอร์ จ ากัด         
ตกลงราคา 14,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 3193/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

57 วัสดุการแพทย(์2) 96,750.00      96,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด           
เสนอราคา 96,750.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด             
ตกลงราคา 96,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 31919/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

58 วัสดุการแพทย(์2) 15,729.00      15,729.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั่น จ ากัด               เสนอ
ราคา 15,729.00 บาท

บริษทั เจ เอส วิชั่น จ ากัด                  
ตกลงราคา 15,729.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 3195/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

59 วัสดุการแพทย(์2) 21,400.00      21,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 21,400.00 บาท

บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 21,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 3196/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

60 วัสดุการแพทย(์2) 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เซลกิ ไทย จ ากัด                       

เสนอราคา 3,000.00 บาท

บริษทั เซลกิ ไทย จ ากัด                      

ตกลงราคา 3,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 3197/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

61 วัสดุการแพทย(์2) 30,000.00      30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เคร่ืองมือแพทย์  (ประเทศไทย)   
จ ากัด เสนอราคา 30,000.00

บริษทั  เคร่ืองมือแพทย์  (ประเทศไทย)   
จ ากัด ตกลงราคา 30,000.00

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 3198/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

62 วัสดุการแพทย(์2) 8,620.00        8,620.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
เสนอราคา 8,620.00 บาท

ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
ตกลงราคา 8,620.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 3199/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

63 วัสดุการแพทย(์2) 98,500.00      98,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด            
เสนอราคา 98,500.00 บาท

บริษทั ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด              
ตกลงราคา 98,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 350/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

64 วัสดุการแพทย(์2) 122,400.00     122,400.00     เฉพาะเจาะจง บรัท ไทยก๊อส จ ากัด                          
เสนอราคา 122,400.00 บาท

บรัท ไทยก๊อส จ ากัด                          
ตกลงราคา 122,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 351/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

65 วัสดุการแพทย(์2) 760,770.00     760,770.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                  
เสนอราคา 760,770.00 บาท

บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด ตกลงราคา 
760,770.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 352/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

66 วัสดุการแพทย(์2) 97,584.00      97,584.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 97,584.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 97,584.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 353/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

67 วัสดุการแพทย(์2) 73,830.00      73,830.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์ 
เสนอราคา 73,830.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์    
ตกลงราคา 73,830.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 352/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

68 วัสดุการแพทย(์2) 62,500.00      62,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด              
เสนอราคา 62,500.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                 
ตกลงราคา 62,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 355/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

69 วัสดุการแพทย(์2) 90,522.00      90,522.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด เสนอราคา 90,522.00 บาท

บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ตกลงราคา 90,522.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 356/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

70 วัสดุการแพทย(์2) 76,937.28      76,937.28       เฉพาะเจาะจง บริษทั  101 เมดิแคร์ จ ากัด                  

เสนอราคา 76,937.28 บาท

บริษทั  101 เมดิแคร์ จ ากัด                  

ตกลงราคา 76,937.28 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 357/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

71 วัสดุการแพทย(์2) 76,440.00      76,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ลีดเดอร์  เมด  จ ากัด            
เสนอราคา 76,440.00 บาท

บริษทั  ลีดเดอร์  เมด  จ ากัด                
ตกลงราคา 76,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 358/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

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

ร้านสยามมินท ์                               
ตกลงราคา 96,640.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 359/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

73 วัสดุส านักงาน(3) 30,174.00      30,174.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอส พาวเวอร์เซ็นเตอร์               
เสนอราคา 30,174.00 บาท

ร้านเอส พาวเวอร์เซ็นเตอร์                 
ตกลงราคา 30,174.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 042/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

74 วัสดุส านักงาน(3) 1,260.00        1,260.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
เสนอราคา 1,260.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                   
ตกลงราคา 1,260.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 043/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

75 วัสดุส านักงาน(3) 34,732.20      34,732.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด      
เสนอราคา 34,732.20 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด         
ตกลงราคา 34,732.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 044/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

76 วัสดุส านักงาน(3) 3,880.00        3,880.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                 
เสนอราคา 3,880.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                   
ตกลงราคา 3,880.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 045/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

77 วัสดุส านักงาน(3) 76,672.14      76,672.14       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ท
เนอร์ โกลด์ เสนอราคา 76,672.14 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ท
เนอร์ โกลด์ ตกลงราคา 76,672.14 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 046/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

78 วัสดุคอม(4) 99,120.00      99,120.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ท
เนอร์ โกลด์ เสนอราคา 99,120.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ท
เนอร์ โกลด์ ตกลงราคา 99,120.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 028/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

79 วัสดุคอม(4) 49,470.00      49,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด      
เสนอราคา 49,470.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด        
ตกลงราคา 49,470.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 029/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

80 วัสดุคอม(4) 51,080.00      51,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด           

เสนอราคา 51,080.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด            

ตกลงราคา 51,080.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 030/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

81 วัสดุคอม(4) 3,490.00        3,490.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด      
เสนอราคา 3,490.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด        
ตกลงราคา 3,490.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 031/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

82 วัสดุคอม(4) 40,146.40      40,146.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ เสนอราคา 40,146.40 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ ตกลงราคา 40,146.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 032/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

83 วัสดุคอม(4) 47,460.00      47,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด เสนอ
ราคา 47,460.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด        
ตกลงราคา 47,460.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 033/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

84 วัสดุคอม(4) 4,500.00        4,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอส พาวเตอร์เซ็นเตอร์ เสนอราคา 
4,500.00 บาท

ร้านเอส พาวเตอร์เซ็นเตอร์                  
ตกลงราคา 4,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 034/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

85 วัสดุคอม(4) 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ เสนอราคา 7,500.00 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ ตกลงราคา 7,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 035/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

86 วัสดุคอม(4) 99,750.00      99,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมันแอนด์ซัน                               
เสนอราคา 99,750.00 บาท

ร้านมันแอนด์ซัน                              
ตกลงราคา 99,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 036/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

87 วัสดุคอม(4) 25,596.00      25,596.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอส พาวเตอร์เซ็นเตอร์              
เสนอราคา 25,596.00 บาท

ร้านเอส พาวเตอร์เซ็นเตอร์                  
ตกลงราคา 25,596.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 037/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

88 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 88,120.00      88,120.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                                    
เสนอราคา 88,120.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                                   
ตกลงราคา 88,120.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 029/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

89 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 100,400.00     100,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชั่นแนล จ ากัด   
เสนอราคา 100,400.00 บาท

บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชั่นแนล จ ากัด      
ตกลงราคา 100,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 049/62 ลงวันที่ 11 มี.ค.62

90 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 99,000.00      99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากัด                    

เสนอราคา 99,000.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแฟบริคส์ จ ากัด                   

ตกลงราคา 99,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 050/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

91 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 41,940.00      41,940.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน สกายเวิลด์                                
เสนอราคา 41,940.00 บาท

ร้าน สกายเวิลด์                               
ตกลงราคา 41,940.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 051/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

92 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 9,951.00        9,951.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด     
เสนอราคา 9,951.00 บาท

บริษทั ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด        
ตกลงราคา 9,951.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 052/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

93 วัสดุช่าง(7) 320.00           320.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้       
เสนอราคา 320.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้          
ตกลงราคา 320.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 021/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

94 วัสดุช่าง(7) 744.00           744.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้         
เสนอราคา 744.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้          
ตกลงราคา 744.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 022/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

95 วัสดุช่าง(7) 20,681.00      20,681.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                                    
เสนอราคา 20,681.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                                   
ตกลงราคา 20,681.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 023/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

96 วัสดุไฟฟ้า(8) 230.05          230.05          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชัยการไฟฟ้า    

เสนอราคา 230.05 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชัยการไฟฟ้า        

ตกลงราคา 230.05 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 013/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

97 วัสดุไฟฟ้า(8) 21,600.00     21,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทัตะวันแมค็ไวสซ์ จ ากดั          

เสนอราคา 21,600.00 บาท

บริษทัตะวันแมค็ไวสซ์ จ ากดั            

ตกลงราคา 21,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 014/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

98 ครุภณัฑ์(9) 4,237.20        4,237.20        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้       
เสนอราคา 4,237.20 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้         
ตกลงราคา 4,237.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 036/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

99 ครุภณัฑ์(9) 27,900.00      27,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์  บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากัด เสนอราคา 27,900.00 บาท

บริษทั  มาสเตอร์  บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ จ ากัด ตกลงราคา 27,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 037/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

100 ครุภณัฑ์(9) 70,000.00      70,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช                        

เสนอราคา 70,000.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช                           

ตกลงราคา 70,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 038/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

101 ครุภณัฑ์(9) 3,800.00        3,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เสนอราคา 3,800.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   
ตกลงราคา 3,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 039/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

102 ครุภณัฑ์(9) 6,400.00        6,400.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้          
เสนอราคา 6,400.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้          
ตกลงราคา 6,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 040/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

103 ครุภณัฑ์(9) 4,237.20        4,237.20        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 4,237.20 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้          
ตกลงราคา 4,237.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 041/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

104 แบบพมิพ์(11)

28,500.00      28,500.00       

เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 28,500.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 28,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 010/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

105 แบบพมิพ์(11)

96,000.00      96,000.00       

เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 96,000.00 บาท

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

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 011/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

106 แบบพมิพ์(11)

36,000.00      36,000.00       

เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 36,000.00 บาท

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

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 012/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

107 แบบพมิพ์(11)

45,000.00      45,000.00       

เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 45,000.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 45,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 013/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

108 จ้างท าของ(13) 4,750.00        4,750.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น             
เสนอราคา 4,750.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น              
ตกลงราคา 4,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 020/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

109 จ้างท าของ(13) 16,680.00      16,680.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น             
เสนอราคา 16,680.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น              
ตกลงราคา 16,680.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 021/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

110 จ้างท าของ(13) 30,000.00      30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      

เสนอราคา 30,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     

ตกลงราคา 30,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 022/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

111 จ้างท าของ(13) 5,340.00        5,340.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น             
เสนอราคา 5,340.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น              
ตกลงราคา 5,340.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 023/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

112 จ้างท าของ(13) 1,360.00        1,360.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น             
เสนอราคา 1,360.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น              
ตกลงราคา 1,360.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 024/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

113 ซ่อมแซม(15) 72,550.00      72,550.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว.ีเอ็น.พาวเวอร์        
เสนอราคา 72,550.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว.ีเอ็น.พาวเวอร์          
ตกลงราคา 72,550.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 064/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

114 ซ่อมแซม(15) 37,450.00      37,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด     
เสนอราคา 37,450.00 บาท

บริษทั เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด       
ตกลงราคา 37,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 065/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

115 ซ่อมแซม(15) 26,108.00      26,108.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น พ ีอาร์  ไซน์ แอนด์ เมดิคอล 
จ ากัด เสนอราคา 26,108.00 บาท

บริษทั เอ็น พ ีอาร์  ไซน์ แอนด์ เมดิคอล 
จ ากัด ตกลงราคา 26,108.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 066/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

116 ซ่อมแซม(15) 91,164.00      91,164.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส
 เสนอราคา 91,164.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส
 ตกลงราคา 91,164.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 067/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

117 ซ่อมแซม(15) 13,025.00      13,025.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด          
เสนอราคา 13,025.00 บาท

บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด              
ตกลงราคา 13,025.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 068/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

118 ซ่อมแซม(15) 42,265.00      42,265.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด           
เสนอราคา 42,265.00 บาท

บริษทั แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด           
ตกลงราคา 42,265.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 069/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

119 ซ่อมแซม(15) 8,555.01        8,555.01        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย  ทาซากิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  
เสนอราคา 8,555.01 บาท

บริษทั ไทย  ทาซากิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด   
ตกลงราคา 8,555.01 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 070/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62

120 ซ่อมแซม(15) 91,200.00      91,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากัด

 เสนอราคา 91,200.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากัด

 ตกลงราคา 91,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 071/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........มีนาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........เมษายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

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

การประปารครหลวง                          
ตกลงราคา 9,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 037/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

122 อืน่ๆ(16) 81,000.00      81,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชุติกาญจน์  น้ าแข็ง  โดยนางสาวอุไร
วรรณ ทบัก๋ง เสนอราคา 81,000.00 บาท

ร้านชุติกาญจน์  น้ าแข็ง  โดยนางสาวอุไร
วรรณ ทบัก๋ง ตกลงราคา 81,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 038/62 ลงวันที่ 22 มี.ค.62

123 อืน่ๆ(16) 43,788.68      43,788.68       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                
เสนอราคา 43,788.68 บาท

บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                  
ตกลงราคา 43,788.68 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 038-1/62 ลงวันที่ 28 มี.ค.62

124 โฆษณาและเผยแพร่(21) 73,572.89      73,572.89       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคคอมเอ็มเตอร์ไพรส์  จ ากัด   
เสนอราคา 73,572.89 บาท

บริษทั เทคคอมเอ็มเตอร์ไพรส์  จ ากัด       
ตกลงราคา 73,572.89 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 001/62 ลงวันที่ 19 มี.ค.62


