
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 จะซ้ือจะขายน้้ายาท้าความ
สะอาดเคร่ืองมือแพทย์ 
จ้านวน 1 รายการ

452,610.00     452,610.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด        
  เสนอราคา 452,610.00 บาท

บริษทั ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด        
  ตกลงราคา 452,610.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 152/62 ลงวันที่ 7 พ.ค.62

2 ซ้ือขายน้้ายาตรวจวิเคราะห์
มะเร็งปากมดลูกพร้อม
อุปกรณ์ จ้านวน 27,000 ชุด

9,801,000.00  9,801,000.00   e-bidding บริษทั วินเนอร์ยี เมดิคอล จ้ากัด              
  เสนอราคา 9,801,000.00 บาท

บริษทั วินเนอร์ยี เมดิคอล จ้ากัด              
  ตกลงราคา 9,801,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด 153/62 ลงวันที่ 16 พ.ค.62

3 จะซ้ือจะขายยา 
Capecitabine 500 mg 

tablet จ้านวน 557 กล่อง

3,277,945.00  3,277,945.00   e-bidding บริษทั อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ้ากัด           
  เสนอราคา 3,277,945.00 บาท

บริษทั อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ้ากัด           
  ตกลงราคา 3,277,945.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด 154/62 ลงวันที่ 16 พ.ค.62

4 จะซ้ือจะขายสารทบึรังสีชนิด
 non-ionic contrast 
media ที่มีความเข้มข้นของ
ไอโอดีน 300 มิลลิกรัม/มิ
ลลิลิต (lopamiro-300 

350x100ml)

469,000.00     469,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)จ้ากัด 
   เสนอราคา 469,000.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)จ้ากัด 
   ตกลงราคา 469,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 155/62 ลงวันที่ 16 พ.ค.62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

5 จะซ้ือจะขายน้้ายาตรวจ
วิเคราะหส์ารบง่ชี้มะเร็งรังไข่
และมะเร็งต่อมลูกหมาก 

น้้ายาตรวจการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบชีนิดอี และน้้ายา
ตรวจการติดเชื้อไวรัชเอชไอวี
ในเลือดพร้อมอุปกรณ์ 
จ้านวน 14 รายการ

7,173,096.00  7,173,096.00   e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ดรัก เทสทต้ิ์ง               
 เสนอราคา 7,173,096.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ดรัก เทสทต้ิ์ง               
 ตกลงราคา 7,173,096.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด 156/62 ลงวันที่ 23 พ.ค.62

6 จะซ้ือจะขายเม็ดแร่อิริเดียม-

192
987,000.00     987,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมียร์ บสิสิเนส อินเตอร์ จ้ากัด     

  เสนอราคา 987,000.00 บาท
บริษทั พรีเมียร์ บสิสิเนส อินเตอร์ จ้ากัด     
  ตกลงราคา 987,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 157/62 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

7 ซ้ือเตียงผ่าตัดทั่วไประบบ
ไฟฟา้ จ้านวน 1 รายการ

1,990,000.00  1,990,000.00   e-bidding บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)จ้ากัด
    เสนอราคา 1,990,000.00 บาท

บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)จ้ากัด
    ตกลงราคา 1,990,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด 158/62 ลงวันที่ 28 พ.ค.62

8 จ้างเหมาจัดโครงการศึกษา
ทบทวนระบบงานสร้างการ

เรียนรู้ด้านการวินิจฉัย
องค์กรด้วยเคร่ืองมือ 9 cell

495,000.00     495,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็น 65 คอนซัลแตนท ์(ประเทศ
ไทย) จ้ากัด เสนอราคา 495,000.00 บาท

บริษทั เอส เอ็น 65 คอนซัลแตนท ์(ประเทศ
ไทย) จ้ากัด ตกลงราคา 495,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 159/62 ลงวันที่ 30 พ.ค.62

9 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์
ถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับ
โรคมะเร็งภายใต้โครงการ

รณรงค์เพื่อปอ้งกันโรคมะเร็ง
และสร้างเสริมสุขภาพ

150,000.00     150,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ละเอียด 2516 ทแีอนด์ท ีจ้ากัด      
   เสนอราคา 150,000.00 บาท

บริษทั ละเอียด 2516 ทแีอนด์ท ีจ้ากัด      
   ตกลงราคา 150,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 160/62 ลงวันที่ 30 พ.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........พฤษภาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........10.........มิถุนายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10 จะซ้ือจะขายวัสดุการแพทย์ 
จ้านวน 1 รายการ

450,000.00     450,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นิว ไลฟเ์มด จ้ากัด                      
 เสนอราคา 450,000.00 บาท

บริษทั นิว ไลฟเ์มด จ้ากัด                      
 ตกลงราคา 450,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 161/62 ลงวันที่ 30 พ.ค.62

11 จ้างท้าปา้ยชื่อสถาบนัมะเร็ง
แหง่ชาติ

185,110.00     185,110.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์อิมแพคท ์จ้ากัด                    
 เสนอราคา 185,110.00 บาท

บริษทั ไซน์อิมแพคท ์จ้ากัด                    
 ตกลงราคา 185,110.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 162/62 ลงวันที่ 30 พ.ค.62

12 ซ้ือขายเคร่ืองวัดความดัน
โลหติพร้อมเคร่ืองวัด
ออกซิเจนในเลือด

270,000.00     270,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเทม็ส์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด เสนอราคา 270,000.00 บาท

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเทม็ส์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด ตกลงราคา 270,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 163/62 ลงวันที่ 30 พ.ค.62

13 จ้างบ้ารุงรักษาโปรแกรม

ระบบโรงพยาบาล (HIS) ใน
ส่วนของงานจัดเก็บ

180,000.00     180,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สิรินทร์ ซอฟทแ์วร์ จ้ากัด              

  เสนอราคา 180,000.00 บาท

บริษทั สิรินทร์ ซอฟทแ์วร์ จ้ากัด              

  ตกลงราคา 180,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว 164/62 ลงวันที่ 31 พ.ค.62


