
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 วัสดุวิทย(์1) 23,326.00      23,326.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไบโอแอคทฟี จ ากัด                   
เสนอราคา 23,326.00 บาท

บริษทั  ไบโอแอคทฟี จ ากัด                   
ตกลงราคา 23,326.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 100/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

2 วัสดุวิทย(์1) 25,600.00      25,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 25,600.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
ตกลงราคา 25,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 101/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

3 วัสดุวิทย(์1) 6,600.00        6,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั สเปซเมด จ ากัด                        
เสนอราคา 6,600.00 บาท

บริษทั สเปซเมด จ ากัด                        
ตกลงราคา 6,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 102/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

4 วัสดุวิทย(์1) 91,485.00      91,485.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเชี่ยนเมด จ ากัด                     
เสนอราคา 91,485.00 บาท

บริษทั โอเชี่ยนเมด จ ากัด                     
ตกลงราคา 91,485.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 103/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

5 วัสดุวิทย(์1) 30,495.00      30,495.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                     
เสนอราคา 30,495.00 บาท

บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                     
ตกลงราคา 30,495.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 104/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

6 วัสดุวิทย(์1) 539,280.00     539,280.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 เสนอราคา 539,280.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 ตกลงราคา 539,280.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 105/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

7 วัสดุวิทย(์1) 8,827.50        8,827.50        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 เสนอราคา 8,827.50 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 ตกลงราคา 8,827.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 106/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

8 วัสดุวิทย(์1) 1,605.00        1,605.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                        
เสนอราคา 1,605.00 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                        
ตกลงราคา 1,605.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 107/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

9 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 108/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

10 วัสดุวิทย(์1) 13,500.00      13,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด       

เสนอราคา 13,500.00 บาท

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด      

 ตกลงราคา 13,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 109/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 วัสดุวิทย(์1) 95,000.00      95,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
  จ ากัด   เสนอราคา 95,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
  จ ากัด   ตกลงราคา 95,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 110/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

12 วัสดุวิทย(์1) 21,186.00      21,186.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ซีไอ แล็ลสแกน จ ากัด             
เสนอราคา 21,186.00 บาท

บริษทั อาร์ซีไอ แล็ลสแกน จ ากัด            
 ตกลงราคา 21,186.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 111/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

13 วัสดุวิทย(์1) 492,768.00     492,768.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม.เวล เมด จ ากัด                     
เสนอราคา 492,768.00 บาท

บริษทั เอ็ม.เวล เมด จ ากัด                    
 ตกลงราคา 492,768.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 112/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

14 วัสดุวิทย(์1) 1,530,478.00  1,530,478.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เมด-วัน จ ากัด                          
เสนอราคา 1,530,478.00 บาท

บริษทั เมด-วัน จ ากัด                          
ตกลงราคา 1,530,478.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 113/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

15 วัสดุวิทย(์1) 625,950.00     625,950.00     เฉพาะเจาะจง  เดรัก เทสทต้ิ์ง                                 
เสนอราคา 625,950.00 บาท

 เดรัก เทสทต้ิ์ง                                 
ตกลงราคา 625,950.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 114/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

16 วัสดุวิทย(์1) 417,518.50     417,518.50     เฉพาะเจาะจง  เดรัก เทสทต้ิ์ง                                 
เสนอราคา 417,518.50 บาท

 เดรัก เทสทต้ิ์ง                                 
ตกลงราคา 417,518.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 115/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

17 วัสดุวิทย(์1) 19,800.00      19,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พยาธิภณัฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 เสนอราคา 19,800.00 บาท

บริษทั พยาธิภณัฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 ตกลงราคา 19,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 116/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

18 วัสดุวิทย(์1) 11,021.00      11,021.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 เสนอราคา 11,021.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 ตกลงราคา 11,021.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 117/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

19 วัสดุวิทย(์1) 17,000.00      17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด            
เสนอราคา 17,000.00 บาท

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด            
ตกลงราคา 17,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 118/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

20 วัสดุการแพทย(์2) 456,462.00     456,462.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                      

เสนอราคา 456,462.00 บาท

บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                      

ตกลงราคา 456,462.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 527/62 ลงวันที่ 2 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

21 วัสดุการแพทย(์2) 248,975.00     248,975.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอนเนสท ์เมดิคอล เอเชีย จ ากัด     
เสนอราคา 248,975.00 บาท

บริษทั ฮอนเนสท ์เมดิคอล เอเชีย จ ากัด    
 ตกลงราคา 248,975.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 528/62 ลงวันที่ 2 ก.ค.62

22 วัสดุการแพทย(์2) 56,000.00      56,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอส ซิสเต็มส์ จ ากัด     
 เสนอราคา 56,000.00 บาท

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอส ซิสเต็มส์ จ ากัด     
 ตกลงราคา 56,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 529/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

23 วัสดุการแพทย(์2) 96,300.00      96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด                 
เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด                 
ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 530/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

24 วัสดุการแพทย(์2) 11,235.00      11,235.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                      
เสนอราคา 11,235.00 บาท

บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                      
ตกลงราคา 11,235.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 531/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

25 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดเซอร์จ จ ากัด                       
เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั เมดเซอร์จ จ ากัด                       
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 532/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

26 วัสดุการแพทย(์2) 92,500.00      92,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        
 เสนอราคา 92,500.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        
 ตกลงราคา 92,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 533/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

27 วัสดุการแพทย(์2) 99,166.53      99,166.53       เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  เสนอราคา 99,166.53 บาท

บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ตกลงราคา 99,166.53 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 535/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

28 วัสดุการแพทย(์2) 45,000.00      45,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                   
เสนอราคา 45,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                   
ตกลงราคา 45,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 536/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

29 วัสดุการแพทย(์2) 95,250.00      95,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พซีีเอส อินเตอร์เทรด จ ากัด           
เสนอราคา 95,250.00 บาท

บริษทั พซีีเอส อินเตอร์เทรด จ ากัด          
 ตกลงราคา 95,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 537/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

30 วัสดุการแพทย(์2) 39,500.00      39,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด       

 เสนอราคา 39,500.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด       

 ตกลงราคา 39,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 538/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

31 วัสดุการแพทย(์2) 457,960.00     457,960.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสตาเมเยอร์ จ ากัด                  
เสนอราคา 457,960.00 บาท

บริษทั แอสตาเมเยอร์ จ ากัด                  
ตกลงราคา 457,960.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 539/62 ลงวันที่ 4 ก.ค.62

32 วัสดุการแพทย(์2) 78,000.00      78,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                   
เสนอราคา 78,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                   
ตกลงราคา 78,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 540/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

33 วัสดุการแพทย(์2) 96,514.00      96,514.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด  เสนอราคา 96,514.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด  ตกลงราคา 96,514.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 541/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

34 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 542/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

35 วัสดุการแพทย(์2) 35,000.00      35,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอส ซิสเต็มส์ จ ากัด     
 เสนอราคา 35,000.00 บาท

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอส ซิสเต็มส์ จ ากัด     
 ตกลงราคา 35,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 543/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

36 วัสดุการแพทย(์2) 96,100.00      96,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
 เสนอราคา 96,100.00 บาท

บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
 ตกลงราคา 96,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 544/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

37 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 545/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

38 วัสดุการแพทย(์2) 86,508.00      86,508.00       เฉพาะเจาะจง บรัท  เวิลด์โก้ จ ากัด                           
เสนอราคา 86,508.00 บาท

บรัท  เวิลด์โก้ จ ากัด                           
ตกลงราคา 86,508.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 546/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

39 วัสดุการแพทย(์2) 5,400.00        5,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด                  
เสนอราคา 5,400.00 บาท

บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด                  
ตกลงราคา 5,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 547/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

40 วัสดุการแพทย(์2) 80,000.00      80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เทคโนเมดิคัล จ ากัด                  

เสนอราคา 80,000.00 บาท

บริษทั  เทคโนเมดิคัล จ ากัด                  

ตกลงราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 548/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

41 วัสดุการแพทย(์2) 17,000.00      17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวย์ เฮลทร์์ จ ากัด                 
เสนอราคา 17,000.00 บาท

บริษทั เกทเวย์ เฮลทร์์ จ ากัด                 
ตกลงราคา 17,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 549/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

42 วัสดุการแพทย(์2) 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 เสนอราคา 6,000.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 ตกลงราคา 6,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 550/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

43 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 551/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

44 วัสดุการแพทย(์2) 330,000.00     330,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด    
 เสนอราคา 330,000.00 บาท

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

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 552/62 ลงวันที่ 8 ก.ค.62

45 วัสดุการแพทย(์2) 650,560.00     650,560.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด  เสนอราคา 650,560.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด  ตกลงราคา 650,560.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 553/62 ลงวันที่ 8 ก.ค.62

46 วัสดุการแพทย(์2) 155,700.00     155,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิเมด  จ ากัด                       
เสนอราคา 155,700.00 บาท

บริษทั ออมนิเมด  จ ากัด                      
 ตกลงราคา 155,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 554/62 ลงวันที่ 8 ก.ค.62

47 วัสดุการแพทย(์2) 94,374.00      94,374.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
 เสนอราคา 94,374.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
 ตกลงราคา 94,374.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 555/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

48 วัสดุการแพทย(์2) 85,040.00      85,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด           
 เสนอราคา 85,040.00 บาท

บริษทั ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด           
 ตกลงราคา 85,040.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 556/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

49 วัสดุการแพทย(์2) 75,328.00      75,328.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด                
เสนอราคา 75,328.00 บาท

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด               
 ตกลงราคา 75,328.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 556/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

50 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 557/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

51 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 558/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

52 วัสดุการแพทย(์2) 67,500.00      67,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ ากัด       
 เสนอราคา 67,500.00 บาท

บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ ากัด       
 ตกลงราคา 67,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 559/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

53 วัสดุการแพทย(์2) 25,000.00      25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ฮอนเนสท ์เมดิคอล เอเชีย จัดกัด    
 เสนอราคา 25,000.00 บาท

บริษทั  ฮอนเนสท ์เมดิคอล เอเชีย จัดกัด    
 ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 560/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

54 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 561/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

55 วัสดุการแพทย(์2) 30,000.00      30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสเพอริเทค จ ากัด                  
เสนอราคา 30,000.00 บาท

บริษทั พรอสเพอริเทค จ ากัด                 
 ตกลงราคา 30,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 562/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

56 วัสดุการแพทย(์2) 95,000.00      95,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิก้า จ ากัด                          
เสนอราคา 95,000.00 บาท

บริษทั เมดดิก้า จ ากัด                          
ตกลงราคา 95,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 563/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

57 วัสดุการแพทย(์2) 13,060.00      13,060.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย   
 เสนอราคา 13,060.00 บาท

ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย   
 ตกลงราคา 13,060.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 564/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

58 วัสดุการแพทย(์2) 52,600.00      52,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
 เสนอราคา 52,600.00 บาท

บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด    
 ตกลงราคา 52,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 565/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

59 วัสดุการแพทย(์2) 40,000.00      40,000.00       เฉพาะเจาะจง บรัท  ไอบซิ เมดิคอล จ ากัด                   
เสนอราคา 40,000.00 บาท

บรัท  ไอบซิ เมดิคอล จ ากัด                   
ตกลงราคา 40,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 566/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

60 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 567/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

61 วัสดุการแพทย(์2) 142,400.00     142,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                         
เสนอราคา 142,400.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                         
ตกลงราคา 142,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 568/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

62 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 569/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

63 วัสดุการแพทย(์2) 90,000.00      90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด                   
เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด                   
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 570/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

64 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 571/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

65 วัสดุการแพทย(์2) 81,344.00      81,344.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอ เค เอส เทรดด้ิง        
 เสนอราคา 81,344.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอ เค เอส เทรดด้ิง        
 ตกลงราคา 81,344.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 572/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

66 วัสดุการแพทย(์2) 2,900.00        2,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด       
 เสนอราคา 2,900.00 บาท

บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด       
 ตกลงราคา 2,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 573/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

67 วัสดุการแพทย(์2) 20,000.00      20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี  1988 จ ากัด    
เสนอราคา 20,000.00 บาท

บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี  1988 จ ากัด   
 ตกลงราคา 20,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 574/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

68 วัสดุการแพทย(์2) 99,000.00      99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        
 เสนอราคา 99,000.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        
 ตกลงราคา 99,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 575/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

69 วัสดุการแพทย(์2) 97,477.00      97,477.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ฟาร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด        
เสนอราคา 97,477.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ฟาร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด       
 ตกลงราคา 97,477.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 576/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

70 วัสดุการแพทย(์2) 350,000.00     350,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด         

เสนอราคา 350,000.00 บาท

บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        

 ตกลงราคา 350,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 577/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

71 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 578/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

72 วัสดุการแพทย(์2) 79,000.00      79,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด       
 เสนอราคา 79,000.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด       
 ตกลงราคา 79,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 579/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

73 วัสดุการแพทย(์2) 98,440.00      98,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด  เสนอราคา 98,440.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด  ตกลงราคา 98,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 580/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

74 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด                 
เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด                 
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 581/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

75 วัสดุการแพทย(์2) 34,000.00      34,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โซ เมดิคอล จ ากัด                     
เสนอราคา 34,000.00 บาท

บริษทั โซ เมดิคอล จ ากัด                     
ตกลงราคา 34,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 582/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

76 วัสดุการแพทย(์2) 29,000.00      29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด         
เสนอราคา 29,000.00 บาท

บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        
 ตกลงราคา 29,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 583/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

77 วัสดุการแพทย(์2) 26,750.00      26,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 เสนอราคา 26,750.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 ตกลงราคา 26,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 584/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

78 วัสดุส านักงาน(3) 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                 
เสนอราคา 1,200.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                 
ตกลงราคา 1,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 054/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

79 วัสดุส านักงาน(3) 39,430.16      39,430.16       เฉพาะเจาะจง ร้านสกายเวิลด์                                 
เสนอราคา 39,430.16 บาท

ร้านสกายเวิลด์                                 
ตกลงราคา 39,430.16 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 055/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

80 วัสดุส านักงาน(3) 99,951.28      99,951.28       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด          

เสนอราคา 99,951.28 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด         

 ตกลงราคา 99,951.28 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 056/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

81 วัสดุคอมฯ(4) 4,440.00        4,440.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด             
เสนอราคา 4,440.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด            
 ตกลงราคา 4,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 051/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

82 วัสดุคอมฯ(4) 1,018,285.00  1,018,285.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทอ๊ปโพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด  เสนอราคา 1,018,285.00 บาท

บริษทั ทอ๊ปโพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด  ตกลงราคา 1,018,285.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 052/62 ลงวันที่ 8 ก.ค.62

83 วัสดุคอมฯ(4) 3,400.00        3,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์  เสนอราคา 3,400.00 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์  ตกลงราคา 3,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 053/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

84 วัสดุคอมฯ(4) 12,742.63      12,742.63       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไอ.เจ.สยาม จ ากัด                     
เสนอราคา 12,742.63 บาท

บริษทั  ไอ.เจ.สยาม จ ากัด                     
ตกลงราคา 12,742.63 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 054/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

85 วัสดุคอมฯ(4) 21,048.00      21,048.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ เสนอราคา 21,048.00 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ ตกลงราคา 21,048.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 055/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

86 วัสดุคอมฯ(4) 29,996.00      29,996.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอส พาวเตอร์เซ็นเตอร์                    
เสนอราคา 29,996.00 บาท

ร้านเอส พาวเตอร์เซ็นเตอร์                   
 ตกลงราคา 29,996.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 056/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

87 วัสดุคอมฯ(4) 6,790.00        6,790.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด             
เสนอราคา 6,790.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด            
 ตกลงราคา 6,790.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 057/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

88 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 13,120.00      13,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 13,120.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
ตกลงราคา 13,120.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 079/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

89 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 76,200.00      76,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี  1988 จ ากัด    
เสนอราคา 76,200.00 บาท

บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี  1988 จ ากัด   
 ตกลงราคา 76,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 080/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

90 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 47,892.00      47,892.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                                    

เสนอราคา 47,892.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                                    

ตกลงราคา 47,892.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 081/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

91 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 12,200.00      12,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 12,200.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
ตกลงราคา 12,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 082/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

92 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 45,475.00      45,475.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004              
เสนอราคา 45,475.00 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004              
ตกลงราคา 45,475.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 083/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

93 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 94,500.00      94,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสพ ีกรุ๊ป                               
เสนอราคา 94,500.00 บาท

ร้าน เอสพ ีกรุ๊ป                               
ตกลงราคา 94,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 084/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

94 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 92,000.00      92,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 92,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
ตกลงราคา 92,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 085/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

95 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 17,400.00      17,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไฮเทค                                     
เสนอราคา 17,400.00 บาท

ร้านไฮเทค                                     
ตกลงราคา 17,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 086/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

96 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 87,000.00      87,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซีพี่ แฟบริคส์ จ ากัด                   
เสนอราคา 87,000.00 บาท

บริษทั  ซีพี่ แฟบริคส์ จ ากัด                   
ตกลงราคา 87,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 087/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

97 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 7,020.00        7,020.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                   
เสนอราคา 7,020.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                   
ตกลงราคา 7,020.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 088/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

98 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 63,500.00      63,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี  1988 จ ากัด    
เสนอราคา 63,500.00 บาท

บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี  1988 จ ากัด   
 ตกลงราคา 63,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 089/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

99 วัสดุช่าง(7) 29,993.00      29,993.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 29,993.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
 ตกลงราคา 29,993.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 028/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

100 วัสดุช่าง(7) 16,210.00      16,210.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุณ                                    

เสนอราคา 16,210.00 บาท

ร้าน ส.วรุณ                                    

ตกลงราคา 16,210.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 029/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

101 วัสดุช่าง(7) 30,000.00      30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992 )  จ ากัด    
เสนอราคา 30,000.00 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992 )  จ ากัด    
ตกลงราคา 30,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 030/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

102 วัสดุช่าง(7) 13,813.70      13,813.70       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาวเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 จ ากัด  เสนอราคา 13,813.70 บาท

บริษทั มาวเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 จ ากัด  ตกลงราคา 13,813.70 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 031/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

103 วัสดุช่าง(7) 10,964.29      10,964.29       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอส อินเตอร์กรุ๊ป                    
เสนอราคา 10,964.29 บาท

ร้าน เอ็น เอส อินเตอร์กรุ๊ป                    
ตกลงราคา 10,964.29 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 032/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

104 วัสดุช่าง(7) 390.55           390.55           เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                   
เสนอราคา 390.55 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                   
ตกลงราคา 390.55 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 033/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

105 วัสดุช่าง(7) 20,253.40      20,253.40       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 20,253.40 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
 ตกลงราคา 20,253.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 034/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

106 วัสดุช่าง(7) 8,340.65        8,340.65        เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอส อินเตอร์กรุ๊ป                    
เสนอราคา 8,340.65 บาท

ร้าน เอ็น เอส อินเตอร์กรุ๊ป                    
ตกลงราคา 8,340.65 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 035/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

107 วัสดุช่าง(7) 9,857.91        9,857.91        เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                   
เสนอราคา 9,857.91 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                   
ตกลงราคา 9,857.91 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 036/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

108 วัสดุช่าง(7) 16,199.80      16,199.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาวเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 จ ากัด  เสนอราคา 16,199.80 บาท

บริษทั มาวเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 จ ากัด  ตกลงราคา 16,199.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 037/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

109 วัสดุไฟฟา้(8) 3,520.00        3,520.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
เสนอราคา 3,520.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
ตกลงราคา 3,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 020/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

110 วัสดุไฟฟา้(8) 4,640.00        4,640.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            

เสนอราคา 4,640.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           

 ตกลงราคา 4,640.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 021/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

111 วัสดุไฟฟา้(8) 5,348.00        5,348.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 5,348.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
 ตกลงราคา 5,348.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 022/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

112 ครุภณัฑ์(9) 95,000.00      95,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สเปซเมด จ ากัด                        
เสนอราคา 95,000.00 บาท

บริษทั สเปซเมด จ ากัด                        
ตกลงราคา 95,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 061/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

113 ครุภณัฑ์(9) 18,000.00      18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ ทริลเลียน  จ ากัด                
เสนอราคา 18,000.00 บาท

บริษทั ฟาร์ ทริลเลียน  จ ากัด                
ตกลงราคา 18,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 062/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

114 ครุภณัฑ์(9) 12,679.50      12,679.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ จ ากัด                            
เสนอราคา 12,679.50 บาท

บริษทั ลินเด้ จ ากัด                            
ตกลงราคา 12,679.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 063/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

115 ครุภณัฑ์(9) 18,000.00      18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด    
 เสนอราคา 18,000.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด    
 ตกลงราคา 18,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 064/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

116 ครุภณัฑ์(9) 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั วิน แอนด์ เวลล์ มีเดีย โพรดักส์ 
จ ากัด  เสนอราคา 8,500.00 บาท

บริษทั วิน แอนด์ เวลล์ มีเดีย โพรดักส์ 
จ ากัด  ตกลงราคา 8,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 065/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

117 ครุภณัฑ์(9) 230,000.00     230,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคคอมเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด         
 เสนอราคา 230,000.00 บาท

บริษทั เทคคอมเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด         
 ตกลงราคา 230,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 066/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

118 ครุภณัฑ์(9) 13,600.00      13,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
เสนอราคา 13,600.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
ตกลงราคา 13,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 067/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

119 ครุภณัฑ์(9) 9,750.00        9,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
เสนอราคา 9,750.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
ตกลงราคา 9,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 068/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

120 แบบพมิพ์(11) 25,000.00      25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      

เสนอราคา 25,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      

ตกลงราคา 25,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 018/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

121 จ้างเหมา(12) 48,800.00      48,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริษา พฤกษา                         
เสนอราคา 48,800.00 บาท

นางสาวศิริษา พฤกษา                         
ตกลงราคา 48,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 047/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

122 จ้างเหมา(12) 12,679.50      12,679.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
  เสนอราคา 12,679.50 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
  ตกลงราคา 12,679.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 046/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

123 จ้างเหมา(12) 310,086.00     310,086.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บา้นแสนเช้า โปรดักชั่น จ ากัด        
 เสนอราคา 310,086.00 บาท

บริษทั บา้นแสนเช้า โปรดักชั่น จ ากัด        
 ตกลงราคา 310,086.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 048/62 ลงวันที่ 22 ก.ค.62

124 จ้างเหมา(12) 85,600.00      85,600.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง        
 เสนอราคา 85,600.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง        
 ตกลงราคา 85,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 049/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

125 จ้างท าของ(13) 28,355.00      28,355.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                 
เสนอราคา 28,355.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                 
ตกลงราคา 28,355.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 032/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

126 จ้างท าของ(13) 580.00           580.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                 
เสนอราคา 580.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                 
ตกลงราคา 580.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 033/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

127 จ้างท าของ(13) 37,000.00      37,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
เสนอราคา 37,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
ตกลงราคา 37,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 034/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

128 เช่า(14) 8,342.00        8,342.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทราไบต์ วัน จ ากัด                  
เสนอราคา 8,342.00 บาท

บริษทั เมทราไบต์ วัน จ ากัด                  
ตกลงราคา 8,342.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 004/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

129 เช่า(14) 20,000.00      20,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอารัญ ธนะสิทธิชัย                       
เสนอราคา 20,000.00 บาท

นายอารัญ ธนะสิทธิชัย                       
ตกลงราคา 20,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 005/62 ลงวันที่ 30 ก.ค.62

130 ซ่อมแซม(15) 96,900.00      96,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.เอ็นพาวเวอร์ จ ากัด                  

เสนอราคา 96,900.00 บาท

บริษทั วี.เอ็นพาวเวอร์ จ ากัด                  

ตกลงราคา 96,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 102/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

131 ซ่อมแซม(15) 37,129.00      37,129.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด๊อคคิวเม้นท ์โซลูชั่นส์ 
จ ากัด  เสนอราคา 37,129.00 บาท

บริษทั เคียวเซร่า ด๊อคคิวเม้นท ์โซลูชั่นส์ 
จ ากัด  ตกลงราคา 37,129.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 103/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

132 ซ่อมแซม(15) 2,782.00        2,782.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากัด   
 เสนอราคา 2,782.00 บาท

บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากัด   
 ตกลงราคา 2,782.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 104/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

133 ซ่อมแซม(15) 24,824.00      24,824.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สเปซเมด จ ากัด                         
เสนอราคา 24,824.00 บาท

บริษทั สเปซเมด จ ากัด                        
 ตกลงราคา 24,824.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 105/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

134 ซ่อมแซม(15) 6,955.00        6,955.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูแอนด์วี  โฮลด้ิง ไทยแลนด์ จ ากัด   
 เสนอราคา 6,955.00 บาท

บริษทั ยูแอนด์วี  โฮลด้ิง ไทยแลนด์ จ ากัด   
 ตกลงราคา 6,955.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 106/62 ลงวันที่ 3 ก.ค.62

135 ซ่อมแซม(15) 65,559.11      65,559.11       เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992 )  จ ากัด    
 เสนอราคา 65,559.11 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992 )  จ ากัด    
 ตกลงราคา 65,559.11 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 107/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

136 ซ่อมแซม(15) 4,280.00        4,280.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดโฟกัส จ ากัด                         
เสนอราคา 4,280.00 บาท

บริษทั เมดโฟกัส จ ากัด                        
 ตกลงราคา 4,280.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 108/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

137 ซ่อมแซม(15) 28,916.75      28,916.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอช ดับปลิว ดี อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด  เสนอราคา 28,916.75 บาท

บริษทั  เอช ดับปลิว ดี อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด  ตกลงราคา 28,916.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 109/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

138 ซ่อมแซม(15) 90,700.00      90,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากัด
  เสนอราคา 90,700.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากัด
  ตกลงราคา 90,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 110/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

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

การประปารครหลวง                           
ตกลงราคา 9,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 055/62 ลงวันที่ 2 ก.ค.62

140 อืน่ๆ(16) 21,230.00      21,230.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ  2525 จ ากัด         

เสนอราคา 21,230.00 บาท

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ  2525 จ ากัด        

 ตกลงราคา 21,230.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 056/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กรกฎาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........15.......สิงหาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

141 อืน่ๆ(16) 11,610.00      11,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อี แอล เอม จ ากัด                      
เสนอราคา 11,610.00 บาท

บริษทั อี แอล เอม จ ากัด                      
ตกลงราคา 11,610.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 057/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62

142 อืน่ๆ(16) 80,292.80      80,292.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์  เสนอราคา 80,292.80 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์  ตกลงราคา 80,292.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 058/62 ลงวันที่ 18 ก.ค.62

143 อืน่ๆ(16) 9,720.00        9,720.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เจ.รุ่งเรือง                               
เสนอราคา 9,720.00 บาท

ร้าน พี.เจ.รุ่งเรือง                               
ตกลงราคา 9,720.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 059/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

144 อืน่ๆ(16) 40,415.00      40,415.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ  2525 จ ากัด         
เสนอราคา 40,415.00 บาท

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ  2525 จ ากัด        
 ตกลงราคา 40,415.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 060/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

145 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 060-1/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

146 เชื้อเพลิง(19) 18,000.00      18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด               
เสนอราคา 18,000.00 บาท

บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด              
 ตกลงราคา 18,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 008/62 ลงวันที่ 5 ก.ค.62


