
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จะซ้ือจะขายสารกัมมันตรังสี
และสารเภสัชรังสี (Isotope 
unit Dose) จ านวน 11 รายการ

2,794,400.00  2,794,400.00   e-bidding บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เสนอราคา 2,794,400.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 175/62 ลงวันที่ 2 ก.ค.62

2 จะซ้ือจะขายกระบอกฉีดสาร
ทาบรังสี จ านวน 2 รายการ

138,000.00     138,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินจีเนียส เทคโนโลยี จ ากัด           
  เสนอราคา 138,000.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 176/62 ลงวันที่ 2 ก.ค.62

3 จะซ้ือจะขายยา Gemcitabine 
จ านวน 2 รายการ

2,846,200.00  2,846,200.00   e-bidding บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                       
 เสนอราคา 2,846,200.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 177/62 ลงวันที่ 2 ก.ค.62

4 ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดด้วยแสง
เลเซอร์ชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

8,265,000.00  8,265,000.00   e-bidding บริษทั ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด                  
 เสนอราคา 8,265,000.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 178/62 ลงวันที่ 2 ก.ค.62

5 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 3
 รายการ

456,000.00     456,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดเซอร์จ จ ากัด                        
 เสนอราคา 456,000.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 179/62 ลงวันที่ 2 ก.ค.62

6 จะซ้ือจะขายยา Paclitaxel 
จ านวน 2 รายการ

3,777,100.00  3,777,100.00   e-bidding บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                       
 เสนอราคา 3,777,100 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 180/62 ลงวันที่ 10 ก.ค.62

7 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แก
รม ขนาด A4 จ านวน 4,400 รีม

492,800.00     492,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์โกลด์
 จ ากัด เสนอราคา 492,800.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 181/62 ลงวันที่ 10 ก.ค.62

8 ซ้ือเตียงตรวจภายใน พร้อมโคม
ไฟส่องตรวจ จ านวน 1 ชุด

450,000.00     450,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด                  
 เสนอราคา 450,000.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 182/62 ลงวันที่ 19 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

9 ซ้ือหน้ากากส าหรับยึดตรึง
ผู้ปว่ยและฉายรังสีบริเวณศีรษะ
ถึงหวัไหล่ จ านวน 60 ชิ้น

288,000.00     288,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บซิไลน์ จ ากัด                            
เสนอราคา 288,000.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 183/62 ลงวันที่ 19 ก.ค.62

10 จะซ้ือจะขายอุปกรณ์ทาง
การแพทย์จ านวน 1 รายการ

984,400.00     984,400.00     e-bidding บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     
   เสนอราคา 984,400.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 184/62 ลงวันที่ 22 ก.ค.62

11 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 

2561 จ านวน 500 เล่ม
168,525.00     168,525.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรทรัพย์ การพมิพ ์จ ากัด              

 เสนอราคา 168,525.00 บาท
บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 185/62 ลงวันที่ 22 ก.ค.62

12 ซ้ือกระดาษเช็ดมือและกระดาษ

จัมโบโ้รล จ านวน 2 รายการ

439,000.00     439,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชันนาล จ ากัด        

  เสนอราคา 439,000.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 186/62 ลงวันที่ 23 ก.ค.62

13 ซ้ือเคร่ืองดมยาสลบพร้อม
เคร่ืองช่วยหายใจอัตโนมัติ 
จ านวน 1 เคร่ือง

1,988,000.00  1,988,000.00   e-bidding บริษทั โซล เมดิคอล จ ากัด                     
 เสนอราคา 1,988,000.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 187/62 ลงวันที่ 24 ก.ค.62

14 จะซ้ือจะขายยา Carboplatin 
จ านวน 2 รายการ

1,968,800.00  1,968,800.00   e-bidding บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด                       
 เสนอราคา 1,968,800.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 188/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

15 น้ ายาในการตรวจวิเคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการงานโลหติวิทยา 
จ านวน 11 รายการ

3,532,025.54  3,532,025.54   e-bidding บริษทั เมดิทอป จ ากัด                          
 เสนอราคา 3,532,025.54 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 189/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

16 จะซ้ือจะขาย Toner HP 

CE278A Black จ านวน 140 กล่อง

483,000.00     483,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ ท ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด          
  เสนอราคา 483,000.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 190/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

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

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

17 จะซ้ือจะขาย INFUSION SET 
TYPE-500 W//F INJECTION 
SITE จ านวน 20,000 SET

480,000.00     480,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
   เสนอราคา 480,000.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 191/62 ลงวันที่ 26 ก.ค.62

18 จะซ้ือจะขายน้ าด่ืมส าหรับไว้
บริการผู้ปว่ยญาติและผู้มารับ
บริการในสถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ
 ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร จ านวน
 8,400 ถัง

467,376.00     467,376.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด                     
 เสนอราคา 467,376.00 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตกลงราคา 2,794,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 192/62 ลงวันที่ 31 ก.ค.62


