
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

1 วัสดุวิทย(์1) 632,905.00     632,905.00     เฉพาะเจาะจง  เดรัก เทสทต้ิ์ง                                  
เสนอราคา 632,905.00 บาท

 เดรัก เทสทต้ิ์ง                                  
ตกลงราคา 632,905.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 119/62 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

2 วัสดุวิทย(์1) 444,643.00     444,643.00     เฉพาะเจาะจง  เดรัก เทสทต้ิ์ง                                  
เสนอราคา 444,643.00 บาท

 เดรัก เทสทต้ิ์ง                                  
ตกลงราคา 444,643.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 120/62 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

3 วัสดุวิทย(์1) 20,865.00      20,865.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซี.ว.ีลาบอราตอร่ีส์ จ่ากัด              
 เสนอราคา 20,865.00 บาท

บริษทั  ซี.ว.ีลาบอราตอร่ีส์ จ่ากัด              
 ตกลงราคา 20,865.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 121/62 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

4 วัสดุวิทย(์1) 56,160.00      56,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จ่ากัด                     
เสนอราคา56,160.00 บาท

บริษทั ไบโอเทคนิคัล จ่ากัด                    
 ตกลงราคา56,160.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 122/62 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

5 วัสดุการแพทย(์2) 691,220.00    691,220.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ่ากัด  เสนอราคา 691,220.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ่ากัด  ตกลงราคา 691,220.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 585/2562 ลงวันที่ 5 ส.ค.62

6 วัสดุการแพทย(์2) 74,900.00     74,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ่ากัด เสนอราคา 74,900.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ่ากัด ตกลงราคา 74,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 586/2562 ลงวันที่ 5 ส.ค.62

7 วัสดุการแพทย(์2) 457,960.00    457,960.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสตาเมเยอร์ ไทยแลนด์           
เสนอราคา 457,960.00 บาท

บริษทั แอสตาเมเยอร์ ไทยแลนด์           
ตกลงราคา 457,960.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 587/2562 ลงวันที่ 5 ส.ค.62

8 วัสดุการแพทย(์2) 99,928.50     99,928.50      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด   
เสนอราคา 99,928.50 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด      
 ตกลงราคา 99,928.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 588/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

9 วัสดุการแพทย(์2) 419,882.30    419,882.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ่ากัด เสนอราคา 419,882.30 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ่ากัด ตกลงราคา 419,882.30 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 589/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

10 วัสดุการแพทย(์2) 150,000.00    150,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไลฟเ์มด จ่ากัด                         

เสนอราคา 150,000.00 บาท

บริษทั ไลฟเ์มด จ่ากัด                         

ตกลงราคา 150,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 590/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........สิงหาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........14............กันยายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........สิงหาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........14............กันยายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 วัสดุการแพทย(์2) 90,000.00     90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ่ากัด      
เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ่ากัด      
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 591/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

12 วัสดุการแพทย(์2) 88,000.00     88,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั น่าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ่ากัด      
เสนอราคา 88,000.00 บาท

บริษทั น่าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ่ากัด      
ตกลงราคา 88,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 592/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

13 วัสดุการแพทย(์2) 90,000.00     90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ่ากัด                  
เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ่ากัด                  
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 593/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

14 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.00     96,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ่ากัด      
เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ่ากัด      
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 594/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

15 วัสดุการแพทย(์2) 60,630.00     60,630.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด กรีน เอ็ม ดี               
เสนอราคา 60,630.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด กรีน เอ็ม ดี               
ตกลงราคา 60,630.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 595/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

16 วัสดุการแพทย(์2) 96,500.00     96,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ่ากัด                        
เสนอราคา 96,500.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ่ากัด                        
ตกลงราคา 96,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 596/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

17 วัสดุการแพทย(์2) 97,584.00     97,584.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ่ากัด  เสนอราคา 97,584.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ่ากัด  ตกลงราคา 97,584.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 597/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

18 วัสดุการแพทย(์2) 90,682.50     90,682.50      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ่นส่วนจ่ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์    
เสนอราคา 90,682.50 บาท

หา้งหุ่นส่วนจ่ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์    
ตกลงราคา 90,682.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 598/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

19 วัสดุการแพทย(์2) 89,100.00     89,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด   
เสนอราคา 89,100.00 บาท

บริษทั ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด   
ตกลงราคา 89,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 599/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

20 วัสดุการแพทย(์2) 15,000.00     15,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จ่ากัด                  

เสนอราคา 15,000.00 บาท

บริษทั แอมเบสพลัส จ่ากัด                  

ตกลงราคา 15,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 600/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........สิงหาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........14............กันยายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

21 วัสดุการแพทย(์2) 99,950.00     99,950.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอซ เมดดิคอล จ่ากัด                 
เสนอราคา 99,950.00 บาท

บริษทั เอซ เมดดิคอล จ่ากัด                 
ตกลงราคา 99,950.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 601/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

22 วัสดุการแพทย(์2) 119,840.00    119,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 
เสนอราคา 119,840.00 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด
 ตกลงราคา 119,840.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 602/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

23 วัสดุการแพทย(์2) 282,435.00    282,435.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด   
เสนอราคา 282,435.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด     
 ตกลงราคา 282,435.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 603/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

24 วัสดุการแพทย(์2) 19,500.00     19,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อินจีเนียส เทคโนโลยี จ่ากัด         
เสนอราคา 19,500.00 บาท

บริษทั อินจีเนียส เทคโนโลยี จ่ากัด         
ตกลงราคา 19,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 604/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

25 วัสดุการแพทย(์2) 116,800.00    116,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ่ากัด                        
เสนอราคา 116,800.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ่ากัด                        
ตกลงราคา 116,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 605/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

26 วัสดุการแพทย(์2) 996,250.00    996,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ่ากัด            
เสนอราคา 996,250.00 บาท

บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ่ากัด            
ตกลงราคา 996,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 606/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

27 วัสดุการแพทย(์2) 980,100.00    980,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ่ากัด            
เสนอราคา 980,100.00 บาท

บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ่ากัด            
ตกลงราคา 980,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 607/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

28 วัสดุการแพทย(์2) 89,625.00     89,625.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ่ากัด      
เสนอราคา 89,625.00 บาท

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ่ากัด      
ตกลงราคา 89,625.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 608/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

29 วัสดุการแพทย(์2) 45,000.00     45,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ่ากัด      
เสนอราคา 45,000.00 บาท

บริษทั เทอราจีนี (ประเทศไทย) จ่ากัด      
ตกลงราคา 45,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 609/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

30 วัสดุการแพทย(์2) 96,300.00     96,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ่ากัด  เสนอราคา 96,300.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ่ากัด  ตกลงราคา 96,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 610/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........สิงหาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........14............กันยายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

31 วัสดุการแพทย(์2) 98,440.00     98,440.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์    
เสนอราคา 98,440.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์     
ตกลงราคา 98,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 611/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

32 วัสดุการแพทย(์2) 97,744.50     97,744.50      เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 
 เสนอราคา 97,744.50 บาท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 
 ตกลงราคา 97,744.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 612/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

33 วัสดุการแพทย(์2) 25,947.50     25,947.50      เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก้าแคร์ จ่ากัด                     
เสนอราคา 25,947.50 บาท

บริษทั เมดิก้าแคร์ จ่ากัด                     
ตกลงราคา 25,947.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 613/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

34 วัสดุการแพทย(์2) 76,050.00     76,050.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน)       
เสนอราคา 76,050.00 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน)       
ตกลงราคา 76,050.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 614/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

35 วัสดุการแพทย(์2) 98,739.60     98,739.60      เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ่ากัด      
เสนอราคา 98,739.60 บาท

บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ่ากัด      
ตกลงราคา 98,739.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 615/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

36 วัสดุการแพทย(์2) 80,000.00     80,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ่ากัด  ตกลางราคา 80,000.00 บาท

บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ่ากัด  ตกลางราคา 80,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 616/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

37 วัสดุการแพทย(์2) 240,000.00    240,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดเซอร์จ จ่ากัด                      
เสนอราคา 240,000.00 บาท

บริษทั เมดเซอร์จ จ่ากัด                      
ตกลงราคา 240,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 617/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

38 วัสดุการแพทย(์2) 5,020.00       5,020.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอส.ท.ีเมดิคอล แอนด์ 
เซอร์วิส  เสนอราคา 5,020.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอส.ท.ีเมดิคอล แอนด์ 
เซอร์วิส  ตกลงราคา 5,020.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 618/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

39 วัสดุการแพทย(์2) 5,350.00       5,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอโนว่า จ่ากัด                      
เสนอราคา 5,350.00 บาท

บริษทั ไบโอโนว่า จ่ากัด                      
ตกลงราคา 5,350.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 619/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

40 วัสดุการแพทย(์2) 81,250.00     81,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ่ากัด             

เสนอราคา 81,250.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ่ากัด             

ตกลงราคา 81,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 620/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........สิงหาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........14............กันยายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

41 วัสดุการแพทย(์2) 37,166.45     37,166.45      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการโอสถ (1996) จ่ากัด          
เสนอราคา 37,166.45 บาท

บริษทั สหการโอสถ (1996) จ่ากัด          
ตกลงราคา 37,166.45 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 621/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

42 วัสดุการแพทย(์2) 96,640.00     96,640.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสยามมินท ์                                
เสนอราคา 96,640.00 บาท

ร้านสยามมินท ์                                
ตกลงราคา 96,640.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 622/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

43 วัสดุการแพทย(์2) 134,000.00    134,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ่ากัด           
เสนอราคา 134,000.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ่ากัด           
ตกลงราคา 134,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 623/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

44 วัสดุการแพทย(์2) 85,360.00     85,360.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ่ากัด           
เสนอราคา 85,360.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ่ากัด           
ตกลงราคา 85,360.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 624/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

45 วัสดุการแพทย(์2) 201,160.00    201,160.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ่ากัด  เสนอราคา 201,160.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ่ากัด  ตกลงราคา 201,160.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 625/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

46 วัสดุการแพทย(์2) 44,779.50     44,779.50      เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน) 
 เสนอราคา 44,779.50 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน) 
 ตกลงราคา 44,779.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 626/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

47 วัสดุการแพทย(์2) 85,585.00     85,585.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โกบอล เมดิเคิลโซลูชั่น จ่ากัด       
เสนอราคา 85,585.00 บาท

บริษทั โกบอล เมดิเคิลโซลูชั่น จ่ากัด       
ตกลงราคา 85,585.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 627/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

48 วัสดุการแพทย(์2) 192,000.00    192,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บชิ ไลน์ จ่ากัด                        
เสนอราคา 192,000.00 บาท

บริษทั บชิ ไลน์ จ่ากัด                        
ตกลงราคา 192,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 628/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

49 วัสดุการแพทย(์2) 79,500.00     79,500.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจกัด  กรีน เอ็ม ดี               
เสนอราคา 79,500.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจกัด  กรีน เอ็ม ดี               
ตกลงราคา 79,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 629/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

50 วัสดุการแพทย(์2) 35,182.00     35,182.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน) 

 เสนอราคา 35,182.00 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน) 

 ตกลงราคา 35,182.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 630/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........สิงหาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........14............กันยายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

51 วัสดุการแพทย(์2) 288,900.00    288,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด   
เสนอราคา 288,900.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด      
 ตกลงราคา 288,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 631/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

52 วัสดุการแพทย(์2) 38,400.00     38,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั  บซิ ไลน์ จ่ากัด                       
เสนอราคา 38,400.00 บาท

บริษทั  บซิ ไลน์ จ่ากัด                       
ตกลงราคา 38,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 632/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

53 วัสดุการแพทย(์2) 57,600.00     57,600.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด แอ เค เอส เทรดด้ิง     
เสนอราคา 57,600.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด แอ เค เอส เทรดด้ิง     
ตกลงราคา 57,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 633/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

54 วัสดุการแพทย(์2) 84,000.00     84,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไบโอคอททอน จ่ากัด                
เสนอราคา 84,000.00 บาท

บริษทั  ไบโอคอททอน จ่ากัด                
ตกลงราคา 84,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 634/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

55 วัสดุการแพทย(์2) 97,503.75     97,503.75      เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด                
เสนอราคา 97,503.75 บาท

บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด                
ตกลงราคา 97,503.75 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 635/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

56 วัสดุการแพทย(์2) 31,511.50     31,511.50      เฉพาะเจาะจง บริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ่ากัด 
(มหาชน)  เสนอราคา 31,511.50 บาท

บริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ่ากัด 
(มหาชน)  ตกลงราคา 31,511.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 636/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

57 วัสดุการแพทย(์2) 980,100.00    980,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ่ากัด            
เสนอราคา 980,100.00 บาท

บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ่ากัด            
ตกลงราคา 980,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 637/2562 ลงวันที่ 30 ส.ค.62

58 วัสดุส่านักงาน(3) 13,650.00      13,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                       
เสนอราคา 13,650.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                       
ตกลงราคา 13,650.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 057/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

59 วัสดุส่านักงาน(3) 156,800.00     156,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์ โกลด์ 
จ่ากัด  เสนอราคา 156,800.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์ โกลด์ 
จ่ากัด  ตกลงราคา 156,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 058/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

60 วัสดุคอมฯ(4) 560.00           560.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                       

เสนอราคา 560.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                       

ตกลงราคา 560.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 058/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........สิงหาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........14............กันยายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

61 วัสดุคอมฯ(4) 777,650.00     777,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทอ๊ปโพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ่ากัด  เสนอราคา 777,650.00 บาท

บริษทั ทอ๊ปโพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ่ากัด  ตกลงราคา 777,650.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 060/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

62 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย(5) 4,510.00        4,510.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ทอ้ปไลน์ โพรดักส์ จ่ากัด               
 ตกลงราคา 4,510.00 บาท

บริษทั ทอ้ปไลน์ โพรดักส์ จ่ากัด               
 ตกลงราคา 4,510.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 012/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

63 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย(5) 47,250.00      47,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค.เมดิคอล ซัพพลาย  จ่ากัด     
  ตกลงราคา 47,250.00 บาท

บริษทั เอส.เค.เมดิคอล ซัพพลาย  จ่ากัด     
  ตกลงราคา 47,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 013/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

64 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 99,200.00      99,200.00       เฉพาะเจาะจง  หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ว.ชุติวัฒน์อ                
เสนอราคา 99,200.00 บาท

 หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ว.ชุติวัฒน์อ                
ตกลงราคา 99,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 090/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

65 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 46,440.00      46,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                      
เสนอราคา 46,440.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                      
ตกลงราคา 46,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 091/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

66 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 94,600.00      94,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดา ศรียีสุ่่น                           
เสนอราคา 94,600.00 บาท

นางสาวสุดา ศรียีสุ่่น                           
ตกลงราคา 94,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 092/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

67 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 75,000.00      75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชั่นแนล จ่ากัด         
เสนอราคา 75,000.00 บาท

บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชั่นแนล จ่ากัด        
 ตกลงราคา 75,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 093/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

68 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 13,214.50      13,214.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเซ็ล                  
เสนอราคา 13,214.50 บาท

บริษทั ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเซ็ล                  
ตกลงราคา 13,214.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 093-1/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

69 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 20,000.00      20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค.เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด      
  เสนอราคา 20,000.00 บาท

บริษทั เอส.เค.เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด      
  ตกลงราคา 20,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 094/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

70 วัสดุช่าง(7) 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล  จ่ากัด    

 เสนอราคา 5,000.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล  จ่ากัด    

 ตกลงราคา 5,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 038/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........สิงหาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........14............กันยายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

71 วัสดุไฟฟา้(8) 15,964.00      15,964.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด สมชัยการไฟฟา้          
เสนอราคา 15,964.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด สมชัยการไฟฟา้          
ตกลงราคา 15,964.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 023/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

72 ครุภณัฑ์(9) 40,330.00      40,330.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ่ากัด     
 เสนอราคา 40,330.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ่ากัด     
 ตกลงราคา 40,330.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 069/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

73 ครุภณัฑ์(9) 3,894.80        3,894.80        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด สมชัยการไฟฟา้             
เสนอราคา 3,894.80 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด สมชัยการไฟฟา้            
 ตกลงราคา 3,894.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 070/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

74 ครุภณัฑ์(9) 17,400.00      17,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ่ากัด     
 เสนอราคา 17,400.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ่ากัด     
 ตกลงราคา 17,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 071/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

75 ครุภณัฑ์(9) 32,500.00      32,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แพลนเนท บาร์โค้ด  จ่ากัด             
เสนอราคา 32,500.00 บาท

บริษทั แพลนเนท บาร์โค้ด  จ่ากัด            
 ตกลงราคา 32,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 072/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

76 จ้างเหมา(12) 32,100.00      32,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล์ จ่ากัด                         
เสนอราคา 32,100.00 บาท

บริษทั ไอดีเวลล์ จ่ากัด                         
ตกลงราคา 32,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 050/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

77 จ้างเหมา(12) 21,850.00      21,850.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริษา พฤกษา                         
เสนอราคา 21,850.00 บาท

นางสาวศิริษา พฤกษา                         
ตกลงราคา 21,850.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 051/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

78 จ้างเหมา(12) 82,390.00      82,390.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง         
เสนอราคา 82,390.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง        
 ตกลงราคา 82,390.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 052/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

79 จ้างเหมา(12) 86,084.00      86,084.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริษา พฤกษา                         
เสนอราคา 86,084.00 บาท

นางสาวศิริษา พฤกษา                         
ตกลงราคา 86,084.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 053/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62

80 จ้างเหมา(12) 30,000.00      30,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปริญา นิลเพช็ร                            

เสนอราคา 30,000.00 บาท

นายปริญา นิลเพช็ร                            

ตกลงราคา 30,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 054/2562 ลงวันที่ 14 ส.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........สิงหาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........14............กันยายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

81 จ้างท่าของ(13) 1,620.00        1,620.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                  
เสนอราคา 1,620.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น                  
ตกลงราคา 1,620.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 035/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

82 จ้างท่าของ(13) 21,850.00      21,850.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริษา พฤกษา                         
เสนอราคา 21,850.00 บาท

นางสาวศิริษา พฤกษา                         
ตกลงราคา 21,850.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 036/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

83 จ้างท่าของ(13) 2,950.00        2,950.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                      
เสนอราคา 2,950.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                      
ตกลงราคา 2,950.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 037/2562 ลงวันที่ 7 ส.ค.62

84 จ้างท่าของ(13) 11,100.00      11,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                      
เสนอราคา 11,100.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                      
ตกลงราคา 11,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 038/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

85 ซ่อมแซม(15) 6,800.00        6,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั น่าวิวัฒน์การช่าง (1992 )  จ่ากัด     
เสนอราคา 6,800.00 บาท

บริษทั น่าวิวัฒน์การช่าง (1992 )  จ่ากัด    
 ตกลงราคา 6,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 111/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

86 ซ่อมแซม(15) 9,700.00        9,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ลักซ์ เมดิคอล จ่ากัด                    
เสนอราคา 9,700.00 บาท

บริษทั ลักซ์ เมดิคอล จ่ากัด                    
ตกลงราคา 9,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 112/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

87 ซ่อมแซม(15) 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวย์ เฮลทแ์คร์ จ่ากัด               
 เสนอราคา 8,000.00 บาท

บริษทั เกทเวย์ เฮลทแ์คร์ จ่ากัด               
 ตกลงราคา 8,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 113/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

88 ซ่อมแซม(15) 4,200.00        4,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั  994 เอ็นเตอรไพรส์ จ่ากัด             
เสนอราคา 4,200.00 บาท

บริษทั  994 เอ็นเตอรไพรส์ จ่ากัด            
 ตกลงราคา 4,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 114/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

89 ซ่อมแซม(15) 953,350.00     953,350.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ่ากัด
  ตกลางราคา 953,350.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ่ากัด 
 ตกลางราคา 953,350.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 115/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

90 ซ่อมแซม(15) 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษ เอ็ม เอ็ม โกลอล เทรด จ่ากัด            

 เสนอราคา 6,000.00 บาท

บริษ เอ็ม เอ็ม โกลอล เทรด จ่ากัด            

 ตกลงราคา 6,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 116/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........สิงหาคม..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........14............กันยายน.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

91 ซ่อมแซม(15) 20,900.00      20,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 
จ่ากัด เสนอราคา 20,900.00 บาท

บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 
จ่ากัด ตกลงราคา 20,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 117/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62

92 ซ่อมแซม(15) 24,800.00      24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ่ากัด
   เสนอราคา 24,800.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ่ากัด 
  ตกลงราคา 24,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 118/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค.62

93 อืน่ๆ(16) 2,310.00        2,310.00        เฉพาะเจาะจง บรัษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                      
เสนอราคา 2,310.00 บาท

บรัษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                      
ตกลงราคา 2,310.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 061/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

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

การประปารครหลวง                           
ตกลงราคา 9,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 062/2562 ลงวันที่ 9 ส.ค.62

95 อืน่ๆ(16) 497,000.00     497,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                      
เสนอราคา 497,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ่ากัด                      
ตกลงราคา 497,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 063/2562 ลงวันที่ 13 ส.ค.62

96 อืน่ๆ(16) 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์             
 เสนอราคา 6,500.00 บาท

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์             
 ตกลงราคา 6,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่่าสุด 064/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค.62


