
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

1 ซ้ือหน่วยความจ าส ารอง
ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์
แม่ข่าย จ านวน 1 ชุด

1,477,456.00  1,477,456.00   e-bidding บริษทั เดอะแพรตทเิคิลโซลูชัน จ ากัด        
   เสนอราคา 1,477,456.00 บาท

บริษทั เดอะแพรตทเิคิลโซลูชัน จ ากัด        
   ตกลงราคา 1,477,456.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 127/62 ลงวันที่ 4 มี.ค.62

2 ซ้ือชุดกันรังสีพร้อมปลอก
คอกันรังสี จ านวน 4 ชุด

120,000.00     120,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญ พลัส เฮลทร์์ จ ากัด              
  เสนอราคา 120,000.00 บาท

บริษทั เจริญ พลัส เฮลทร์์ จ ากัด              
  ตกลงราคา 120,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 128/62 ลงวันที่ 5 มี.ค.62

3 จะซ้ือจะขาย INFUDROP 
AIR MP-Y, WY-INJECTION
 PORT จ านวน 30,000 SET

2,535,900.00  2,535,900.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                       
 เสนอราคา 2,535,900.00 บาท

บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                       
 ตกลงราคา 2,535,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 129/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

4 ซ้ือมอเตอร์ไฟฟา้
ประสิทธิภาพสูง พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 4 ชุด

156,400.00     156,400.00     e-bidding บริษทั เอทอ็ป พลัส จ ากัด                     
 เสนอราคา 156,400.00 บาท

บริษทั เอทอ็ป พลัส จ ากัด                     
 ตกลงราคา 156,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 131/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

5 จ้างผลิตส่ือส่ิงพมิพเ์ผยแพร่
ความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง และ

แนะน าสถาบนัมะเร็ง
แหง่ชาติ

399,854.00     399,854.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ร าไทยเพรส จ ากัด                      
 เสนอราคา 399,854.00 บาท

บริษทั ร าไทยเพรส จ ากัด                      
 ตกลงราคา 399,854.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 132/62 ลงวันที่ 6 มี.ค.62

6 ซ้ือถุงมือส าหรับตรวจโรค 
จ านวน 1 รายการ

495,280.00     495,280.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสยามมินท ์                                  
เสนอราคา 495,280 บาท

ร้านสยามมินท ์                                 
 ตกลงราคา 495,280 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 133/62 ลงวันที่ 14 มี.ค.62

7 จะซ้ือจะขายผักสดผลไม้

อินทรีย์ส าหรับคนไข้

494,140.00     494,140.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ประชารัฐรักษาสามัคคีกาญจนบรีุ 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด เสนอราคา 
494,140.00 บาท

บริษทั ประชารัฐรักษาสามัคคีกาญจนบรีุ 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ตกลงราคา 
494,140.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 134/62 ลงวันที่ 18 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

8 จะซ้ือจะขายอาหารคนไข้ 
หมวด ช.ข้าวสาร จ านวน 8
 รายการ

325,856.00     325,856.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญดีค้าข้าว จ ากัด                    
 เสนอราคา 325,856.00 บาท

บริษทั เจริญดีค้าข้าว จ ากัด                    
 ตกลงราคา 325,856.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 135/62 ลงวันที่ 28 มี.ค.62

9 จะซ้ือจะขายอาหารคนไข้ 
หมวด (ก,ข,ง,จ,ฉ)

2,193,873.00  2,193,873.00   เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ สุภานี                       
 เสนอราคา 2,193,873.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ สุภานี                       
 ตกลงราคา 2,193,873.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 136/62 ลงวันที่ 28 มี.ค.62

10 จะซ้ือจะขายอาหารคนไข้ 
หมวด ค. ไข่ จ านวน 6 
รายการ

338,980.00     338,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรวมเฮงพาณิชย์                             
 เสนอราคา 338,980.00 บาท

ร้านรวมเฮงพาณิชย์                             
 ตกลงราคา 338,980.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 137/62 ลงวันที่ 28 มี.ค.62

11 จ้างเหมาพฒันาระบบ
บริหารจัดากรฐานข้อมูล 
"โครงการพฒันาระบบเครือ
ข่ายาบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลด้านการรักษา
โรคมะเร็งเต้านมระหว่าง

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติกับ
โรงพยาบาลมะเร็งภมูิภาค
ทั้ง 7 แหง่

150,000.00     150,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ขันอาษา                            
เสนอราคา 150,000.00 บาท

นายณัฐวุฒิ ขันอาษา                           
 ตกลงราคา 150,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 138/62 ลงวันที่ 28 มี.ค.62


