
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

1 ซ้ือขายเคร่ืองดูดของเหลว
และเสมหะชนิดแรงดูดสูง 
จ านวน 2 เคร่ือง

140,000.00     140,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ทริลเลียน จ ากัด                    
 เสนอราคา 140,000.00 บาท

บริษทั ฟาร์ทริลเลียน จ ากัด                    
 ตกลงราคา 140,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 140/62 ลงวันที่ 1เม.ย.62

2 จะซ้ือจะขายวัสดุ
การแพทย์ จ านวน 1 
รายการ

330,000.00     330,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรานส์เมติค (ประเทศไทย) จ ากัด    
  เสนอราคา 330,000.00 บาท

บริษทั ทรานส์เมติค (ประเทศไทย) จ ากัด    
  ตกลงราคา 330,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 141/62 ลงวันที่ 1 เม.ย.62

3 ซ้ือขายกล้องส่องตรวจ ห ู
คอ จมูก ชนิดวิดีทศัน์ 

จ านวน 1 ชุด

1,395,000.00  1,395,000.00   e-bidding บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด  เสนอราคา 1,395,000.00 บาท

บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด  ตกลงราคา 1,395,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 142/62 ลงวันที่ 4 เม.ย.62

4 จ้างสอบเทยีบและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ จ านวน 
100 เคร่ือง

206,296.00     206,296.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอซเซ็ท แมเนจเม้นท ์ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคา 
206,296.00 บาท

บริษทั แอซเซ็ท แมเนจเม้นท ์ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตกลงราคา 
206,296.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 143/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

5 ซ้ือน้ ายาตรวจหาปริมาณ
สารพนัธุกรรมของไวรัสตับ
อักเสบบ ี(HBV DNA 
Quantitative) จ านวน 1 
รายการ

2,097,200.00  2,097,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 145/62 ลงวันที่ 22 เม.ย.62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

6 ซ้ือเคร่ืองประมวลสัญาณ
ภาพและเคร่ืองก าหนด
แสงชนิดพเิศษแบบความ

คมชัดสูง จ านวน 1 ชุด

3,489,000.00  3,489,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด  เสนอราคา 3,489,000.00 บาท

บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด  ตกลงราคา 3,489,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 146/62 ลงวันที่ 22 เม.ย.62

7 ซ้ือกล้องส่องตรวจเพื่อ
วินิจฉัยวิเคราะหแ์ละรักษา
ล าไส้ใหญ่ระบบวิดีทศัน์
ชนิดความคมชัดสูงและ

ปรับขยายภาพ จ านวน 1 
กล้อง

2,393,000.00  2,393,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด เสนอราคา 2,393,000.00 บาท

บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด ตกลงราคา 2,393,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 147/62 ลงวันที่ 22 เม.ย.62

8 ซ้ือกล้องส่องตรวจเพื่อการ
วินิจฉัยวิเคราะหแ์ละรักษา
กระเพาะอาหารและล าไส้
เล็กส่วนต้นระบบวีดิทศัน์ 

ความคมชัดสูงและการ
ปรับขยายภาพ จ านวน 1 
รายการ

2,193,000.00  2,193,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด เสนอราคา 2,193,000.00 บาท

บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด ตกลงราคา 2,193,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 148/62 ลงวันที่ 22 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

9 จะซ้ือจะขายกระดาษพมิพ์
ภาพขาว/ด า ชนิดความ
ร้อน (SONY UPP-110 

HG) ที่ใช้กับเคร่ืองคล่ืน
เสียงความถี ่จ านวน 500 
ม้วน

259,500.00     259,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิเมด จ ากัด                        
 เสนอราคา 259,500.00 บาท

บริษทั ออมนิเมด จ ากัด                        
 ตกลงราคา 259,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 149/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

10 ซ้ือขายอุปกรณ์เบาะรอง
นอนสุญญากาศส าหรับยึด

ผู้ปว่ยขณะฉายรังสี จ านวน
 2 รายการ

139,000.00     139,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บซิ ไลน์ จ ากัด                           
เสนอราคา 139,000.00 บาท

บริษทั บซิ ไลน์ จ ากัด                          
 ตกลงราคา 139,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 150/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

11 ซ้ือขายระบบผลิตไฟฟา้
จากแสงอาทติย์บนหลังคา 
(Solar Rooftop) พร้อม
ติดต้ัง

1,875,000.00  1,875,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด        
  เสนอราคา 1,875,000.00 บาท

บริษทั ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด        
  ตกลงราคา 1,875,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 151/62 ลงวันที่ 25 เม.ย.62


