
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 วัสดุวิทย(์1) 18,190.00      18,190.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จิวณัฐ เคมิคอล เคมิคอล จ ากัด       
  เสนอราคา 18,190.00 บาท

บริษทั จิวณัฐ เคมิคอล เคมิคอล จ ากัด        
 ตกลงราคา 18,190.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 123/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

2 วัสดุวิทย(์1) 32,000.00      32,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ากัด               
เสนอราคา 32,000.00 บาท

บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ากัด              
 ตกลงราคา 32,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 124/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

3 วัสดุวิทย(์1) 15,408.00      15,408.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ซีไอ แล็ลสแกน จ ากัด              
เสนอราคา 15,408.00 บาท

บริษทั อาร์ซีไอ แล็ลสแกน จ ากัด             
 ตกลงราคา 15,408.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 125/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

4 วัสดุวิทย(์1) 4,708.00        4,708.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                        
เสนอราคา 4,708.00 บาท

บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                        
ตกลงราคา 4,708.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 126/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

5 วัสดุวิทย(์1) 71,904.00      71,904.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                        
เสนอราคา 71,904.00 บาท

บริษทั เซสท์-เมด จ ากัด                        
ตกลงราคา 71,904.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 127/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

6 วัสดุวิทย(์1) 5,906.40        5,906.40        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                      
เสนอราคา 5,906.40 บาท

บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                      
ตกลงราคา 5,906.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 128/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

7 วัสดุวิทย(์1) 70,000.00      70,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด                   
เสนอราคา 70,000.00 บาท

บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด                   
ตกลงราคา 70,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 129/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

8 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 130/2562 ลงวันที่ 24 ก.ย.62

9 วัสดุวิทย(์1) 331,800.00     331,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริ(ประเทศไทย) จ ากัด      
 เสนอราคา 331,800.00 บาท

บริษทั ดีซีเอช ออริ(ประเทศไทย) จ ากัด      
 ตกลงราคา 331,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 131/2562 ลงวันที่ 24 ก.ย.62

10 วัสดุวิทย(์1) 550,100.00     550,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด             

เสนอราคา 550,100.00 บาท

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด             

ตกลงราคา 550,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 132/2562 ลงวันที่ 24 ก.ย.62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 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 638/2562 ลงวันที่ 3 ก.ย.62

12 วัสดุการแพทย(์2) 300,000.00     300,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นิว ไลฟเ์มด จ ากัด                    
เสนอราคา 300,000.00 บาท

บริษทั นิว ไลฟเ์มด จ ากัด                    
ตกลงราคา 300,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 639/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

13 วัสดุการแพทย(์2) 73,050.00      73,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด   
เสนอราคา 73,050.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด   
ตกลงราคา 73,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 640/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

14 วัสดุการแพทย(์2) 75,000.00      75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                  
เสนอราคา 75,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                  
ตกลงราคา 75,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 641/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

15 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 642/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

16 วัสดุการแพทย(์2) 90,522.00      90,522.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 90,522.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 90,522.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 643/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

17 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ ากัด      
เสนอราคา 96,000.00 บาท

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

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 644/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

18 วัสดุการแพทย(์2) 70,000.00      70,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด        
เสนอราคา 70,000.00 บาท

บริษทั  ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด        
ตกลงราคา 70,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 645/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

19 วัสดุการแพทย(์2) 12,080.00      12,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสยามมินท ์                                
เสนอราคา 12,080.00 บาท

ร้านสยามมินท ์                                
ตกลงราคา 12,080.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 646/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

20 วัสดุการแพทย(์2) 28,000.00      28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด               

เสนอราคา 28,000.00 บาท

บริษทั ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด               

ตกลงราคา 28,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 647/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

21 วัสดุการแพทย(์2) 1,284.00        1,284.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด      
เสนอราคา 1,284.00 บาท

บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด      
ตกลงราคา 1,284.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 648/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

22 วัสดุการแพทย(์2) 77,861.76      77,861.76       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด                   
เสนอราคา 77,861.76 บาท

บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด                   
ตกลงราคา 77,861.76 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 649/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

23 วัสดุการแพทย(์2) 92,000.00      92,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์                  
เสนอราคา 92,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์                  
ตกลงราคา 92,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 650/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

24 วัสดุการแพทย(์2) 50,000.00      50,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน จ ากัด แพทยภณัฑ์               
เสนอราคา 50,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วน จ ากัด แพทยภณัฑ์               
ตกลงราคา 50,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 651/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

25 วัสดุการแพทย(์2) 91,121.20      91,121.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด                      
เสนอราคา 91,121.20 บาท

บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด                      
ตกลงราคา 91,121.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 652/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

26 วัสดุการแพทย(์2) 29,000.00      29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด            
เสนอราคา 29,000.00 บาท

บริษทั พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด            
ตกลงราคา 29,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 653/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

27 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 654/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

28 วัสดุการแพทย(์2) 1,023,562.00  1,023,562.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 1,023,562.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 1,023,562.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 655/2562 ลงวันที่ 6 ก.ย.62

29 วัสดุการแพทย(์2) 44,400.00      44,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                   
เสนอราคา 44,400.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                   
ตกลงราคา 44,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 656/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

30 วัสดุการแพทย(์2) 70,125.00      70,125.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        

เสนอราคา 70,125.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด       

 ตกลงราคา 70,125.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 657/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

31 วัสดุการแพทย(์2) 98,440.00      98,440.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน จ ากัด แพทยภณัฑ์               
เสนอราคา 98,440.00 บาท

หา้งหุ้นส่วน จ ากัด แพทยภณัฑ์               
ตกลงราคา 98,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 658/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

32 วัสดุการแพทย(์2) 96,300.00      96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พซีีเอส อินเตอร์เทรด จ ากัด           
เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั พซีีเอส อินเตอร์เทรด จ ากัด           
ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 659/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

33 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 660/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

34 วัสดุการแพทย(์2) 23,689.80      23,689.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 23,689.80 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 ตกลงราคา 23,689.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 661/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

35 วัสดุการแพทย(์2) 31,158.40      31,158.40       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                           
เสนอราคา 31,158.40 บาท

องค์การเภสัชกรรม                           
ตกลงราคา 31,158.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 662/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

36 วัสดุการแพทย(์2) 4,599.30        4,599.30        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
เสนอราคา 4,599.30 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
ตกลงราคา 4,599.30 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 663/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

37 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากัด        
เสนอราคา 96,000.00 บาท

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

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 664/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

38 วัสดุการแพทย(์2) 22,000.00      22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิแคร์ ประเทศไทย จ ากัด           
เสนอราคา 22,000.00 บาท

บริษทั เมดิแคร์ ประเทศไทย จ ากัด           
ตกลงราคา 22,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 665/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

39 วัสดุการแพทย(์2) 96,300.00      96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูคอล จ ากัด         
เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูคอล จ ากัด         
ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 666/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

40 วัสดุการแพทย(์2) 10,000.00      10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล์ จ ากัด                        

เสนอราคา 10,000.00 บาท

บริษทั ไอดีเวลล์ จ ากัด                        

ตกลงราคา 10,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 667/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

41 วัสดุการแพทย(์2) 209,430.00     209,430.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด      
เสนอราคา 209,430.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
 ตกลงราคา 209,430.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 668/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

42 วัสดุการแพทย(์2) 44,060.46      44,060.46       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 เสนอราคา 44,060.46 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 ตกลงราคา 44,060.46 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 669/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

43 วัสดุการแพทย(์2) 24,000.00      24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินจีเนียส เทคโนโลยี จ ากัด           
เสนอราคา 24,000.00 บาท

บริษทั อินจีเนียส เทคโนโลยี จ ากัด           
ตกลงราคา 24,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 670/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

44 วัสดุการแพทย(์2) 92,287.50      92,287.50       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน จ ากัด แพทยภณัฑ์               
เสนอราคา 92,287.50 บาท

หา้งหุ้นส่วน จ ากัด แพทยภณัฑ์               
ตกลงราคา 92,287.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 671/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

45 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 672/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

46 วัสดุการแพทย(์2) 94,909.00      94,909.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 เสนอราคา 94,909.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 ตกลงราคา 94,909.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 673/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

47 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 674/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

48 วัสดุการแพทย(์2) 53,370.00      53,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        
เสนอราคา 53,370.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด       
 ตกลงราคา 53,370.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 675/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

49 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 676/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

50 วัสดุการแพทย(์2) 62,850.00      62,850.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี                 

เสนอราคา 62,850.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี                 

ตกลงราคา 62,850.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 677/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

51 วัสดุการแพทย(์2) 87,500.00      87,500.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอ เค เอส เทรดด้ิง         
เสนอราคา 87,500.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอ เค เอส เทรดด้ิง        
 ตกลงราคา 87,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 678/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

52 วัสดุการแพทย(์2) 38,000.00      38,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เคร่ืองมือแพทย์  (ประเทศไทย)   
จ ากัด เสนอราคา 38,000.00 บาท

บริษทั  เคร่ืองมือแพทย์  (ประเทศไทย)   
จ ากัด ตกลงราคา 38,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 679/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

53 วัสดุการแพทย(์2) 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เซลกิ ไทย จ ากัด                        
เสนอราคา 1,200.00 บาท

บริษทั เซลกิ ไทย จ ากัด                        
ตกลงราคา 1,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 680/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

54 วัสดุการแพทย(์2) 47,520.00      47,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด                 
เสนอราคา 47,520.00 บาท

บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด                
 ตกลงราคา 47,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 681/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

55 วัสดุการแพทย(์2) 27,560.00      27,560.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย   
 เสนอราคา 27,560.00 บาท

ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย   
 ตกลงราคา 27,560.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 682/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

56 วัสดุการแพทย(์2) 28,200.00      28,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด                   
เสนอราคา 28,200.00 บาท

บริษทั ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด                   
ตกลงราคา 28,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 683/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

57 วัสดุการแพทย(์2) 84,750.00      84,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด                   
เสนอราคา 84,750.00 บาท

บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด                   
ตกลงราคา 84,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 684/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

58 วัสดุการแพทย(์2) 22,000.00      22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวย์ เฮลทร์์ จ ากัด                   
เสนอราคา 22,000.00 บาท

บริษทั เกทเวย์ เฮลทร์์ จ ากัด                  
 ตกลงราคา 22,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 685/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

59 วัสดุการแพทย(์2) 50,932.00      50,932.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนติก้า จ ากัด                          
เสนอราคา 50,932.00 บาท

บริษทั เดนติก้า จ ากัด                          
ตกลงราคา 50,932.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 686/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

60 วัสดุการแพทย(์2) 25,947.50      25,947.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                       

เสนอราคา 25,947.50 บาท

บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                       

ตกลงราคา 25,947.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 687/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

61 วัสดุการแพทย(์2) 83,750.00      83,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด                
เสนอราคา 83,750.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด                
ตกลงราคา 83,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 688/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

62 วัสดุการแพทย(์2) 97,236.25      97,236.25       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด              
เสนอราคา 97,236.25 บาท

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด             
 ตกลงราคา 97,236.25 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 689/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

63 วัสดุการแพทย(์2) 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด      
 เสนอราคา 6,500.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด      
 ตกลงราคา 6,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 690/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

64 วัสดุการแพทย(์2) 4,400.00        4,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)         
 เสนอราคา 4,400.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)         
 ตกลงราคา 4,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 691/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

65 วัสดุการแพทย(์2) 97,926.40      97,926.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูคอล จ ากัด          
เสนอราคา 97,926.40 บาท

บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูคอล จ ากัด         
 ตกลงราคา 97,926.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 692/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

66 วัสดุการแพทย(์2) 36,000.00      36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด                     
เสนอราคา 36,000.00 บาท

บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด                     
ตกลงราคา 36,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 693/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

67 วัสดุการแพทย(์2) 493,500.00     493,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมียร์ บสิสิเนส อินเตอร์ จ ากัด     
 เสนอราคา 493,500.00 บาท

บริษทั พรีเมียร์ บสิสิเนส อินเตอร์ จ ากัด     
 ตกลงราคา 493,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 694/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

68 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 695/2562 ลงวันที่ 23 ก.ย.62

69 วัสดุการแพทย(์2) 2,043,566.08  2,043,566.08   เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                         
เสนอราคา 2,043,566.08 บาท

บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด                         
ตกลงราคา 2,043,566.08 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 696/2562 ลงวันที่ 23 ก.ย.62

70 วัสดุการแพทย(์2) 203,300.00     203,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด  เสนอราคา 203,300.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด  ตกลงราคา 203,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 697/2562 ลงวันที่ 23 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

71 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บซิ ไลน์ จ ากัด                          
เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั บซิ ไลน์ จ ากัด                          
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 698/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

72 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 699/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

73 วัสดุการแพทย(์2) 98,975.00      98,975.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์       
 เสนอราคา 98,975.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์       
 ตกลงราคา 98,975.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 717/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

74 วัสดุการแพทย(์2) 57,500.00      57,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พซีีเอส อินเตอร์เทรด จ ากัด            
เสนอราคา 57,500.00 บาท

บริษทั พซีีเอส อินเตอร์เทรด จ ากัด           
 ตกลงราคา 57,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 700/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

75 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 702/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

76 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                          
เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                          
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 703/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

77 วัสดุการแพทย(์2) 98,440.00      98,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั รีโซลิค จ ากัด                            
เสนอราคา 98,440.00 บาท

บริษทั รีโซลิค จ ากัด                            
ตกลงราคา 98,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 704/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

78 วัสดุการแพทย(์2) 10,700.00      10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด      
 เสนอราคา 10,700.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด      
 ตกลงราคา 10,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 705/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

79 วัสดุการแพทย(์2) 29,000.00      29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล ฌปรดัคส์ จ ากัด 
(มหาชน)  เสนอราคา 29,000.00 บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล ฌปรดัคส์ จ ากัด 
(มหาชน)  ตกลงราคา 29,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 706/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

80 วัสดุการแพทย(์2) 75,000.00      75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนแฟมิล่ี จ ากัด                       

เสนอราคา 75,000.00 บาท

บริษทั กรีนแฟมิล่ี จ ากัด                       

ตกลงราคา 75,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 707/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

81 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 709/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

82 วัสดุการแพทย(์2) 96,300.00      96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนติก้า จ ากัด                          
เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั เดนติก้า จ ากัด                          
ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 708/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

83 วัสดุส านักงาน(3) 3,450.00        3,450.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็มเตอร์ไพรส์ จ ากัด              
เสนอราคา 3,450.00 บาท

บริษทั 994 เอ็มเตอร์ไพรส์ จ ากัด             
 ตกลงราคา 3,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 059/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

84 วัสดุส านักงาน(3) 32,970.00      32,970.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากัด                       
เสนอราคา 32,970.00 บาท

บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากัด                      
 ตกลงราคา 32,970.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 060/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

85 วัสดุส านักงาน(3) 61,967.24      61,967.24       เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เจ. รุ่งเรืองกิจ                           
เสนอราคา 61,967.24 บาท

ร้าน พ.ีเจ. รุ่งเรืองกิจ                           
ตกลงราคา 61,967.24 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 061/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

86 วัสดุส านักงาน(3) 5,250.12        5,250.12        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาส            
 เสนอราคา 5,250.12 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาส            
 ตกลงราคา 5,250.12 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 062/2562 ลงวันที่ 18 ก.ย.62

87 วัสดุส านักงาน(3) 76,262.00      76,262.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์ โกลด์ 
จ ากัด เสนอราคา 76,262.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์ โกลด์ 
จ ากัด ตกลงราคา 76,262.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 063/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

88 วัสดุส านักงาน(3) 9,500.40        9,500.40        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  แสงวัฒนไพศาล           
 เสนอราคา 9,500.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  แสงวัฒนไพศาล           
 ตกลงราคา 9,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 064/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

89 วัสดุคอมฯ(4) 91,200.00      91,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 เสนอราคา 91,200.00 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 ตกลงราคา 91,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 061/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

90 วัสดุคอมฯ(4) 93,294.00      93,294.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด          

 เสนอราคา 93,294.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด          

 ตกลงราคา 93,294.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 062/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

91 วัสดุคอมฯ(4) 80,292.80      80,292.80       เฉพาะเจาะจง ร้านสกายเวิลด์                                  
เสนอราคา 80,292.80 บาท

ร้านสกายเวิลด์                                  
ตกลงราคา 80,292.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 063/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

92 วัสดุคอมฯ(4) 71,200.00      71,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 เสนอราคา 71,200.00 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 ตกลงราคา 71,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 064/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

93 วัสดุคอมฯ(4) 31,615.00      31,615.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสกายเวิลด์                                  
เสนอราคา 31,615.00 บาท

ร้านสกายเวิลด์                                  
ตกลงราคา 31,615.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 065/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

94 วัสดุคอมฯ(4) 241,500.00     241,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด          
 เสนอราคา 241,500.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด          
 ตกลงราคา 241,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 066/2562 ลงวันที่ 21 ก.ย.62

95 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย(5) 5,280.00        5,280.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                       
เสนอราคา 5,280.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                       
ตกลงราคา 5,280.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 014/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

96 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 93,000.00      93,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแปบริคส์ จ ากัด                     
เสนอราคา 93,000.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแปบริคส์ จ ากัด                     
ตกลงราคา 93,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 095/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

97 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 22,320.00      22,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                       
เสนอราคา 22,320.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                       
ตกลงราคา 22,320.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 096/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

98 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 55,750.00      55,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพ ีแปบริคส์ จ ากัด                     
เสนอราคา 55,750.00 บาท

บริษทั ซีพ ีแปบริคส์ จ ากัด                     
ตกลงราคา 55,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 097/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

99 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 90,000.00      90,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดา ศรียีสุ่่น                            
เสนอราคา 90,000.00 บาท

นางสาวสุดา ศรียีสุ่่น                            
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 098/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

100 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 9,309.00        9,309.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  อาร์ จี โปรดักส์            

เสนอราคา 9,309.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  อาร์ จี โปรดักส์           

 ตกลงราคา 9,309.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 099/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

101 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 15,000.00      15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          
 เสนอราคา 15,000.00 บาท

บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          
 ตกลงราคา 15,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 100/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

102 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 64,400.00      64,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                       
เสนอราคา 64,400.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                       
ตกลงราคา 64,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 101/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

103 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 93,000.00      93,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสพ ีกรุ๊ป                                 
เสนอราคา 93,000.00 บาท

ร้าน เอสพ ีกรุ๊ป                                 
ตกลงราคา 93,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 102/2562 ลงวันที่ 18 ก.ย.62

104 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 24,075.00      24,075.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เร็นโทคิล อินนิเชียล จ ากด            
เสนอราคา 24,075.00 บาท

บริษทั  เร็นโทคิล อินนิเชียล จ ากด           
 ตกลงราคา 24,075.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 103/2562 ลงวันที่ 18 ก.ย.62

105 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 439,000.00     439,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชั่นแนล จ ากัด         
เสนอราคา 439,000.00 บาท

บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชั่นแนล จ ากัด        
 ตกลงราคา 439,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 104/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

106 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 9,090.00        9,090.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
เสนอราคา 9,090.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
ตกลงราคา 9,090.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 105/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

107 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 94,080.00      94,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสกายเวิลด์                                  
เสนอราคา 94,080.00 บาท

ร้านสกายเวิลด์                                  
ตกลงราคา 94,080.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 106/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

108 วัสดุช่าง(7) 46,224.00      46,224.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวิค จ ากัด                             
เสนอราคา 46,224.00 บาท

บริษทั โซวิค จ ากัด                             
ตกลงราคา 46,224.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 039/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

109 วัสดุช่าง(7) 17,280.50      17,280.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาวเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 จ ากัด เสนอราคา 17,280.50 บาท

บริษทั มาวเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์
 จ ากัด ตกลงราคา 17,280.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 040/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

110 วัสดุช่าง(7) 3,460.00        3,460.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้             

เสนอราคา 3,460.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            

 ตกลงราคา 3,460.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 041/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

111 วัสดุช่าง(7) 8,346.00        8,346.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                   
เสนอราคา 8,346.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                   
ตกลงราคา 8,346.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 042/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

112 วัสดุช่าง(7) 380.00           380.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เจ. รุ่งเรืองกิจ                           
เสนอราคา 380.00 บาท

ร้าน พ.ีเจ. รุ่งเรืองกิจ                           
ตกลงราคา 380.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 043/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

113 วัสดุไฟฟา้(8) 33,151.00      33,151.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 33,151.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้            
 ตกลงราคา 33,151.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 024/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

114 ครุภณัฑ์(9) 5,700.00        5,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด      
 เสนอราคา 5,700.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด      
 ตกลงราคา 5,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 073/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

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

บริษทั  ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด    
 ตกลงราคา 9,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 074/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

116 ครุภณัฑ์(9) 3,950.00        3,950.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                       
เสนอราคา 3,950.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                       
ตกลงราคา 3,950.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 075/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

117 ครุภณัฑ์(9) 3,200.00        3,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษทัหุ้นส่วนจ ากัด  สมชัยการไฟฟา้         
 เสนอราคา 3,200.00 บาท

บริษทัหุ้นส่วนจ ากัด  สมชัยการไฟฟา้         
 ตกลงราคา 3,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 076/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

118 แบบพมิพ์(11) 99,510.00      99,510.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล                      
เสนอราคา 99,510.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล                      
ตกลงราคา 99,510.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 019/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

119 จ้างเหมา(12) 99,510.00      99,510.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง         
เสนอราคา 99,510.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง        
 ตกลงราคา 99,510.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 055/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

120 จ้างเหมา(12) 5,626.20        5,626.20        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  สมชัยการไฟฟา้            

เสนอราคา 5,626.20 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  สมชัยการไฟฟา้           

 ตกลงราคา 5,626.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 056/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

121 จ้างเหมา(12) 74,900.00      74,900.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง          
เสนอราคา 74,900.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง         
 ตกลงราคา 74,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 057/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

122 จ้างเหมา(12) 1,990.60        1,990.60        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  สมชัยการไฟฟา้            
เสนอราคา 1,990.60 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  สมชัยการไฟฟา้           
 ตกลงราคา 1,990.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 058/2562 ลงวันที่ 16 ก.ย.62

123 จ้างเหมา(12) 4,066.00        4,066.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล                    
เสนอราคา 4,066.00 บาท

บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล                    
ตกลงราคา 4,066.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 059/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

124 จ้างท าของ(13) 2,100.00        2,100.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                  
เสนอราคา 2,100.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                  
ตกลงราคา 2,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 039/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

125 จ้างท าของ(13) 4,790.00        4,790.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
เสนอราคา 4,790.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                      
ตกลงราคา 4,790.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 040/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

126 ซ่อมแซม(15) 99,000.00      99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.เอ็นพาวเวอร์ จ ากัด                   
เสนอราคา 99,000.00 บาท

บริษทั วี.เอ็นพาวเวอร์ จ ากัด                  
 ตกลงราคา 99,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 119/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

127 ซ่อมแซม(15) 1,043.25        1,043.25        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากัด   
  เสนอราคา 1,043.25 บาท

บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากัด    
 ตกลงราคา 1,043.25 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 120/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย.62

128 ซ่อมแซม(15) 97,150.00      97,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.เอ็นพาวเวอร์ จ ากัด                   
เสนอราคา 97,150.00 บาท

บริษทั วี.เอ็นพาวเวอร์ จ ากัด                  
 ตกลงราคา 97,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 121/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

129 ซ่อมแซม(15) 15,729.00      15,729.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บที ีคนเนท  จ ากัด                      
เสนอราคา 15,729.00 บาท

บริษทั บที ีคนเนท  จ ากัด                      
ตกลงราคา 15,729.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 122/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

130 ซ่อมแซม(15) 22,459.30      22,459.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด เสนอราคา 22,459.30 บาท

บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด ตกลงราคา 22,459.30 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 123/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........กันยายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........11............ตุลาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

131 ซ่อมแซม(15) 95,000.00      95,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ดี เมดิเทค จ ากัด                   
เสนอราคา 95,000.00 บาท

บริษทั เอส ดี เมดิเทค จ ากัด                   
ตกลงราคา 95,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 124/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

132 ซ่อมแซม(15) 14,545.47      14,545.47       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากัด             
 เสนอราคา 14,545.47 บาท

บริษทั พรีพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากัด             
 ตกลงราคา 14,545.47 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 125/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

133 ซ่อมแซม(15) 5,992.00        5,992.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยนครธุรกิต จ ากัด                    
เสนอราคา 5,992.00 บาท

บริษทั ไทยนครธุรกิต จ ากัด                    
ตกลงราคา 5,992.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 126/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

134 อืน่ๆ(16) 6,206.00        6,206.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั จิวณัฐ เคมิคอล จ ากัด                  
เสนอราคา 6,206.00 บาท

บริษทั จิวณัฐ เคมิคอล จ ากัด                  
ตกลงราคา 6,206.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 065/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย.62

135 อืน่ๆ(16) 4,179.99        4,179.99        เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด         
เสนอราคา 4,179.99 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด        
 ตกลงราคา 4,179.99 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 066/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย.62

137 อืน่ๆ(16) 20,800.70      20,800.70       เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย          
 เสนอราคา 20,800.70 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย          
 ตกลงราคา 20,800.70 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 068/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

138 อืน่ๆ(16) 33,600.00      33,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด            
 เสนอราคา 33,600.00 บาท

บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด            
 ตกลงราคา 33,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 069/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62

139 อืน่ๆ(16) 81,000.00      81,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ                                   
เสนอราคา 81,000.00 บาท

นางอุไรวรรณ                                   
ตกลงราคา 81,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 070/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.62

140 เชื้อเพลิง(19) 14,400.00      14,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด              
 ตกลงราคา 14,400.00 บาท

บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด               
ตกลงราคา 14,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 009/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62


