
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

1 วัสดุวิทย(์1) 28,000.00      28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด              
เสนอราคา 28,000.00 บาท

บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด                
ตกลงราคา 28,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 070/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

2 วัสดุวิทย(์1) 38,520.00      38,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดิทอป จ ากัด                   
เสนอราคา 38,520.00 บาท

บริษทั  เมดิทอป จ ากัด                     
ตกลงราคา 38,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 071/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

3 วัสดุวิทย(์1) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
  จ ากัด เสนอราคา 96,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
  จ ากัด ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 072/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

4 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 073/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

5 วัสดุวิทย(์1) 29,000.00      29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด       
เสนอราคา 29,000.00 บาท

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด         
ตกลงราคา 29,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 074/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

6 วัสดุวิทย(์1) 52,002.00      52,002.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด        
เสนอราคา 52,002.00 บาท

บริษทั  เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด          
ตกลงราคา 52,002.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 075/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

7 วัสดุวิทย(์1) 48,150.00      48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 48,150.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด   
ตกลงราคา 48,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 076/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

8 วัสดุวิทย(์1) 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง ส านนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เสนอราคา 2,000.00 บาท

ส านนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
ตกลงราคา 2,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 077/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

9 วัสดุวิทย(์1) 459,854.00     459,854.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอส ออริกา จ ากัด              
เสนอราคา 459,854.00 บาท

บริษทั ดีซีเอส ออริกา จ ากัด                 
ตกลงราคา 459,854.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 078/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

10 วัสดุวิทย(์1) 966,210.00     966,210.00     เฉพาะเจาะจง  เดรัก เทสทต้ิ์ง                                 

เสนอราคา 966,210.00 บาท

 เดรัก เทสทต้ิ์ง                                

ตกลงราคา 966,210.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 079/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 วัสดุวิทย(์1) 11,000.00      11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด       
เสนอราคา 11,000.00 บาท

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด         
ตกลงราคา 11,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 080/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

12 วัสดุวิทย(์1) 42,800.00      42,800.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด   เมดิแคร์ ซัพพลาย  
เสนอราคา 42,800.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด   เมดิแคร์ ซัพพลาย     
ตกลงราคา 42,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 081/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

13 วัสดุวิทย(์1) 25,200.00      25,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พยาธิภณัฑ์อินเตอร์เนชั่นนล จ ากัด 
เสนอราคา 25,200.00 บาท

บริษทั พยาธิภณัฑ์อินเตอร์เนชั่นนล จ ากัด 
ตกลงราคา 25,200.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 082/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

14 วัสดุวิทย(์1) 1,926.00        1,926.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                     
เสนอราคา 1,926.00 บาท

บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด                    
ตกลงราคา 1,926.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 083/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

15 วัสดุวิทย(์1) 59,492.00      59,492.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ซีไอ แล็ลสแกน จ ากัด         
เสนอราคา 59,492.00 บาท

บริษทั อาร์ซีไอ แล็ลสแกน จ ากัด          
ตกลงราคา 59,492.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 084/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

16 วัสดุการแพทย(์2) 95,738.25      95,738.25       เฉพาะเจาะจง บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด เสนอราคา 95,738.25 บาท

บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ตกลงราคา 95,738.25 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 360/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

17 วัสดุการแพทย(์2) 36,208.80      36,208.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 เสนอราคา 36,208.80 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 ตกลงราคา 36,208.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 361/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

18 วัสดุการแพทย(์2) 74,000.00      74,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี                
เสนอราคา 74,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี               
ตกลงราคา 74,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 362/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

19 วัสดุการแพทย(์2) 99,296.00      99,296.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์ 
เสนอราคา 99,296.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์    
ตกลงราคา 99,296.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 363/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

20 วัสดุการแพทย(์2) 60,000.00      60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด              

เสนอราคา 60,000.00 บาท

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด                

ตกลงราคา 60,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 364/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

21 วัสดุการแพทย(์2) 94,695.00      94,695.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 94,695.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 94,695.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 365/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

22 วัสดุการแพทย(์2) 27,650.00      27,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ลีดเดอร์  เมด  จ ากัด                 
เสนอราคา 27,650.00 บาท

บริษทั  ลีดเดอร์  เมด  จ ากัด                
ตกลงราคา 27,650.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 366/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

23 วัสดุการแพทย(์2) 38,520.00      38,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 38,520.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    
ตกลงราคา 38,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 367/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

24 วัสดุการแพทย(์2) 17,800.00      17,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดโฟกัส จ ากัด                       
เสนอราคา 17,800.00 บาท

บริษทั  เมดโฟกัส จ ากัด                      
ตกลงราคา 17,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 368/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

25 วัสดุการแพทย(์2) 26,800.00      26,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิเมด  จ ากัด                      
เสนอราคา 26,800.00 บาท

บริษทั ออมนิเมด  จ ากัด                      
ตกลงราคา 26,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 369/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

26 วัสดุการแพทย(์2) 30,000.00      30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  แม็คคานิกซ์ ทริปเปลิ พ ีจ ากัด 
เสนอราคา 30,000.00 บาท

บริษทั  แม็คคานิกซ์ ทริปเปลิ พ ีจ ากัด    
ตกลงราคา 30,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 370/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

27 วัสดุการแพทย(์2) 93,625.00      93,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลางราคา 93,625.00 บาท

บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลางราคา 93,625.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 371/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

28 วัสดุการแพทย(์2) 12,840.00      12,840.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภณัฑ์           
เสนอราคา 12,840.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภณัฑ์             
ตกลงราคา 12,840.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 372/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

29 วัสดุการแพทย(์2) 82,604.00      82,604.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิซีน อาร์ อัส จ ากัด            
เสนอราคา 82,604.00 บาท

บริษทั เมดิซีน อาร์ อัส จ ากัด              
ตกลงราคา 82,604.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 373/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

30 วัสดุการแพทย(์2) 85,022.20      85,022.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เดนติก้า  จ ากัด                     

เสนอราคา 85,022.20 บาท

บริษทั  เดนติก้า  จ ากัด                      

ตกลงราคา 85,022.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 374/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

31 วัสดุการแพทย(์2) 81,000.00      81,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี 1988 จ ากัด 
เสนอราคา 81,000.00 บาท

บริษทั เอส ซี ท ีเทคโนโลยี 1988 จ ากัด   
ตกลงราคา 81,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 375/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

32 วัสดุการแพทย(์2) 428.00           428.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั  เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                 
เสนอราคา 428.00 บาท

บริษทั  เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                    
ตกลงราคา 428.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 376/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

33 วัสดุการแพทย(์2) 53,500.00      53,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์ โกลด์ 
จ ากัด เสนอราคา 53,500.00 บาท

บริษทั มาสเตอร์ บสิซิเนส พาสเตอร์ โกลด์ 
จ ากัด ตกลงราคา 53,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 377/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

34 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 378/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

35 วัสดุการแพทย(์2) 90,000.00      90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                        
เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด                        
ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 379/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

36 วัสดุการแพทย(์2) 56,000.00      56,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย  จ ากัด 
เสนอราคา 56,000.00 บาท

บริษทั  ทซีีเอส เมดิคอล ซัพพลาย  จ ากัด 
ตกลงราคา 56,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 380/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

37 วัสดุการแพทย(์2) 63,000.00      63,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด     
เสนอราคา 63,000.00 บาท

บริษทั  ซีพเีอส อินสทรูเม็นท ์จ ากัด       
ตกลงราคา 63,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 381/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

38 วัสดุการแพทย(์2) 98,975.00      98,975.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 98,975.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 98,975.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 382/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

39 วัสดุการแพทย(์2) 99,296.00      99,296.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์  
เสนอราคา 99,296.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์    
ตกลงราคา 99,296.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 383/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

40 วัสดุการแพทย(์2) 1,029,100.00  1,029,100.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด เสนอราคา 1,029,100.00 บาท

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด ตกลงราคา 1,029,100.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 384/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

41 วัสดุการแพทย(์2) 98,172.50      98,172.50       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภณัฑ์           
เสนอราคา 98,172.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภณัฑ์             
ตกลงราคา 98,172.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 385/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

42 วัสดุการแพทย(์2) 95,000.00      95,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไฮเทค                                     
เสนอราคา 95,000.00 บาท

ร้านไฮเทค                                     
ตกลงราคา 95,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 386/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

43 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 387/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

44 วัสดุการแพทย(์2) 111,500.00     111,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด เสนอราคา 111,500.00 บาท

บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ตกลงราคา 111,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 388/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

45 วัสดุการแพทย(์2) 210,000.00     210,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด เสนอราคา 210,000.00 บาท

บริษทั  แปซิฟคิ  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ตกลงราคา 210,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 389/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

46 วัสดุการแพทย(์2) 84,000.00      84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          
เสนอราคา 84,000.00 บาท

บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด            
ตกลงราคา 84,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 390/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

47 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 391/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

48 วัสดุการแพทย(์2) 48,000.00      48,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด               
เสนอราคา 48,000.00 บาท

บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด                 
ตกลงราคา 48,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 392/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

49 วัสดุการแพทย(์2) 6,320.00        6,320.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
เสนอราคา 6,320.00 บาท

ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
ตกลงราคา 6,320.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 393/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

50 วัสดุการแพทย(์2) 95,658.00      95,658.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด    

เสนอราคา 95,658.00 บาท

บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด      

ตกลงราคา 95,658.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 394/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

51 วัสดุการแพทย(์2) 30,000.00      30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโดไซน่า เฮลท ์แคร์ จ ากัด    
เสนอราคา 30,000.00 บาท

บริษทั อินโดไซน่า เฮลท ์แคร์ จ ากัด       
ตกลงราคา 30,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 395/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

52 วัสดุการแพทย(์2) 60,000.00      60,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                  
เสนอราคา 60,000.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                 
ตกลงราคา 60,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 396/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

53 วัสดุการแพทย(์2) 68,308.80      68,308.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 68,308.80 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 68,308.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 397/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

54 วัสดุการแพทย(์2) 95,872.00      95,872.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์ 
เสนอราคา 95,872.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์รัตน์แพทย์ภณัฑ์    
ตกลงราคา 95,872.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 398/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

55 วัสดุการแพทย(์2) 47,360.34      47,360.34       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 เสนอราคา 47,360.34 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 ตกลงราคา 47,360.34 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 399/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

56 วัสดุการแพทย(์2) 487,920.00     487,920.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 487,920.00 บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 487,920.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 400/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

57 วัสดุการแพทย(์2) 95,016.00      95,016.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 95,016.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด   
ตกลงราคา 95,016.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 401/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

58 วัสดุการแพทย(์2) 31,511.50      31,511.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 31,511.50 บาท

บริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ตกลงราคา 31,511.50 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 402/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

59 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 403/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

60 วัสดุการแพทย(์2) 51,000.00      51,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสเพอริเทค จ ากัด            

เสนอราคา 51,000.00 บาท

บริษทั พรอสเพอริเทค จ ากัด               

ตกลงราคา 51,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 404/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

61 วัสดุการแพทย(์2) 99,500.00      99,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากัด    
เสนอราคา 99,500.00 บาท

บริษทั โอลิมปสั (ประเทศไทย) จ ากัด      
ตกลงราคา 99,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 405/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

62 วัสดุการแพทย(์2) 96,000.00      96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ออมนิเมด  จ ากัด                     
เสนอราคา 96,000.00 บาท

บริษทั  ออมนิเมด  จ ากัด                     
ตกลงราคา 96,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 406/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

63 วัสดุการแพทย(์2) 36,000.00      36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เวลล์คอนเซ็ปท ์จ ากัด            
เสนอราคา 36,000.00 บาท

บริษทั  เวลล์คอนเซ็ปท ์จ ากัด              
ตกลงราคา 36,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 407/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

64 วัสดุการแพทย(์2) 3,638.00        3,638.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั่น จ ากัด                    
เสนอราคา 3,638.00 บาท

บริษทั เจ เอส วิชั่น จ ากัด                    
ตกลงราคา 3,638.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 408/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

65 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 409/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

66 วัสดุการแพทย(์2) 996,250.00     996,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ากัด        
เสนอราคา 996,250.00 บาท

บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ากัด           
ตกลงราคา 996,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 429/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

67 วัสดุส านักงาน(3) 493,440.00     493,440.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี-สมาร์ท จ ากัด                       
เสนอราคา 493,440.00 บาท

บริษทั ดี-สมาร์ท จ ากัด                       
ตกลงราคา 493,440.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 047/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

68 วัสดุส านักงาน(3) 2,675.00        2,675.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ จ ากัด                              
เสนอราคา 2,675.00 บาท

บริษทั ริโก้ จ ากัด                             
ตกลงราคา 2,675.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 048/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

69 วัสดุส านักงาน(3) 20,972.00      20,972.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  แคส คาร์ต้ัน อินดัสทร้ี  จ ากัด  
เสนอราคา 20,972.00 บาท

บริษทั  แคส คาร์ต้ัน อินดัสทร้ี  จ ากัด     
ตกลงราคา 20,972.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 049/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

70 วัสดุส านักงาน(3) 80,379.00      80,379.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด     

เสนอราคา 80,379.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด       

ตกลงราคา 80,379.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 050/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

71 วัสดุส านักงาน(3) 28,890.00      28,890.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด     
เสนอราคา 28,890.00 บาท

บริษทั ท ีแอนด์ พ ีเพิ่มทรัพย์ จ ากัด       
ตกลงราคา 28,890.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 051/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

72 วัสดุส านักงาน(3) 113,000.00     113,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชั่นนัล จ ากัด       
เสนอราคา 113,000.00 บาท

บริษทั วันธัชช์ โปรเฟสชั่นนัล จ ากัด       
ตกลงราคา 113,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 052/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

73 วัสดุส านักงาน(3) 5,520.00        5,520.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาส        
เสนอราคา 5,520.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงวัฒนไพศาส         
ตกลงราคา 5,520.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 053/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

74 วัสดุส านักงาน(3) 28,880.02      28,880.02       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากัด                 
เสนอราคา 28,880.02 บาท

บริษทั ไอ.เจ.สยาม จ ากัด                   
ตกลงราคา 28,880.02 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 054/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

75 วัสดุคอมฯ(4) 2,600.00        2,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมันแอนด์ซัน                               
เสนอราคา 2,600.00 บาท

ร้านมันแอนด์ซัน                              
ตกลงราคา 2,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 038/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

76 วัสดุคอมฯ(4) 40,146.40      40,146.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์เสนอราคา 40,146.40 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ ตกลงราคา 40,146.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 039/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

77 วัสดุคอมฯ(4) 1,029,100.00  1,029,100.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทอ๊ปโพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด เสนอราคา 1,029,100.00 บาท

บริษทั ทอ๊ปโพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด ตกลงราคา 1,029,100.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 040/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

78 วัสดุคอมฯ(4) 91,250.00      91,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ เสนอราคา 91,250.00 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 
โกลด์ ตกลงราคา 91,250.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 041/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

79 วัสดุคอมฯ(4) 2,900.00        2,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด        
เสนอราคา 2,900.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด           
ตกลงราคา 2,900.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 042/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

80 วัสดุคอมฯ(4) 47,460.00      47,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 

โกลด์ เสนอราคา 47,460.00 บาท

บริษทั  มาสเตอร์ บสิซิเนส พาร์ทเนอร์ 

โกลด์ ตกลงราคา 47,460.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 043/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

81 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 27,600.00      27,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 27,600.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
ตกลงราคา 27,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 043/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

82 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 97,500.00      97,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอส พาวเวอร์เซ็นเตอร์               
เสนอราคา 97,500.00 บาท

ร้านเอส พาวเวอร์เซ็นเตอร์                  
ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 054/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

83 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 26,000.00      26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท ์
จ ากัด เสนอราคา 26,000.00 บาท

บริษทั ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท ์
จ ากัด ตกลงราคา 26,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 055/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

84 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 68,750.00      68,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค็                                  
เสนอราคา 68,750.00 บาท

ร้านเพอร์เฟค็                                  
ตกลงราคา 68,750.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 056/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

85 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 10,700.00      10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004           
เสนอราคา 10,700.00 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004            
ตกลงราคา 10,700.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 056-1/62 ลงวนัที่ 23 เม.ย.62

86 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 97,500.00      97,500.00       เฉพาะเจาะจง สุชาติเทรด้ิง                                    
เสนอราคา 97,500.00 บาท

สุชาติเทรด้ิง                                   
ตกลงราคา 97,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 057/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

87 วัสดุงานบา้นงานครัว(6) 50,000.00      50,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ซี เทคโนโลยี 1988           
เสนอราคา 50,000.00 บาท

บริษทั เอส ซี เทคโนโลยี 1988            
ตกลงราคา 50,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 058/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

88 วัสดุช่าง(7) 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อีแ ฟอร์ แอล เอม จ ากัด          
เสนอราคา 1,500.00 บาท

บริษทั อีแ ฟอร์ แอล เอม จ ากัด            
ตกลงราคา 1,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 024/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

89 วัสดุไฟฟา้(8) 32,223.00      32,223.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้        
เสนอราคา 32,223.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้          
ตกลงราคา 32,223.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 015/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

90 ครุภณัฑ์(9) 65,869.20      65,869.20       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้        

เสนอราคา 65,869.20 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้         

ตกลงราคา 65,869.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 042/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

91 ครุภณัฑ์(9) 3,600.00        3,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั  ทแีอนด์พ ีโปรเทค จ ากัด          
เสนอราคา 3,600.00 บาท

บริษทั  ทแีอนด์พ ีโปรเทค จ ากัด          
ตกลงราคา 3,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 043/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

92 ครุภณัฑ์(9) 58,636.00      58,636.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี.แอน.ฟู้ดส์ จ ากัด                 
เสนอราคา 58,636.00 บาท

บริษทั ซี.แอน.ฟู้ดส์ จ ากัด                  
ตกลงราคา 58,636.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 044/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

93 ครุภณัฑ์(9) 3,894.80        3,894.80        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
เสนอราคา 3,894.80 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชัยการไฟฟา้           
ตกลงราคา 3,894.80 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 046/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

94 ครุภณัฑ์(9) 4,600.00        4,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
เสนอราคา 4,600.00 บาท

บริษทั ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
ตกลงราคา 4,600.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 047/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

95 ครุภณัฑ์(9) 36,000.00      36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด เสนอราคา 
36,000.00 บาท

บริษทั  ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด              
ตกลงราคา 36,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 048/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

96 ครุภณัฑ์(9) 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั  เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด เสนอราคา 
4,800.00 บาท

บริษทั  เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด                   
ตกลงราคา 4,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 049/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

97 แบบพมิพ์(11) 54,000.00      54,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 54,000.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 54,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 014/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

98 จ้างเหมา(12) 90,950.00      90,950.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง      
เสนอราคา 90,950.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง     
ตกลงราคา 90,950.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 032/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

99 จ้างเหมา(12) 28,000.00      28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอน
ซัลแทน์ เสนอราคา 28,000.00 บาท

บริษทั  อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอน
ซัลแทน์ ตกลงราคา 28,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 033/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

100 จ้างเหมา(12) 28,500.00      28,500.00       เฉพาะเจาะจง นายประชา ประไพวรรณ์กุล              

เสนอราคา 28,500.00 บาท

นายประชา ประไพวรรณ์กุล                

ตกลงราคา 28,500.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 034/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

101 จ้างเหมา(12) 72,760.00      72,760.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง    
เสนอราคา 72,760.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง        
ตกลงราคา 72,760.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 035/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

102 จ้างเหมา(12) 78,110.00      78,110.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง    
เสนอราคา 78,110.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ลัดดา เอ็นจิเนียร่ิง      
ตกลงราคา 78,110.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 036/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

103 จ้างเหมา(12) 3,745.00        3,745.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                       
เสนอราคา 3,745.00 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                       
ตกลงราคา 3,745.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 037/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

104 จ้างท าของ(13) 62,000.00      62,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                 
เสนอราคา 62,000.00 บาท

บริษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                   
ตกลงราคา 62,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 025/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

105 จ้างท าของ(13) 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง นายเศก ศิริลักษณ์                             
เสนอราคา 4,800.00 บาท

นายเศก ศิริลักษณ์                            
ตกลงราคา 4,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 026/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

106 จ้างท าของ(13) 90,000.00      90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 90,000.00 บาท

บริษทั นิวธรรมดาการพมิพ ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ตกลงราคา 90,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 027/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

107 จ้างท าของ(13) 74,793.00      74,793.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  เจ-บิ๊ก เทรดด้ิง จ ากัด           
เสนอราคา 74,793.00 บาท

บริษทั  เจ-บิ๊ก เทรดด้ิง จ ากัด              
ตกลงราคา 74,793.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 028/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

108 ซ่อมแซม(15) 39,000.00      39,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด       
เสนอราคา 39,000.00 บาท

บริษทั 994 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด           
ตกลงราคา 39,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 072/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

109 ซ่อมแซม(15) 91,450.00      91,450.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ว.ีเอ็น.พาวเวอร์        
เสนอราคา 91,450.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ว.ีเอ็น.พาวเวอร์        
ตกลงราคา 91,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 073/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

110 ซ่อมแซม(15) 42,800.00      42,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เนฟโฟรแคร์ จ ากัด                    

เสนอราคา 42,800.00 บาท

บริษทั เนฟโฟรแคร์ จ ากัด                    

ตกลงราคา 42,800.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 074/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62



รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่เสนอซ้ือ หรือข้อเสนอในการซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน..........เมษายน..........2562..........................................

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์

วันที.่...........13.........พฤษภาคม.......2562............. 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

111 ซ่อมแซม(15) 13,300.00      13,300.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว.ีเอ็น.พาวเวอร์        
เสนอราคา 13,300.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว.ีเอ็น.พาวเวอร์           
ตกลงราคา 13,300.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 075/62 ลงวันที่ 11 เม.ย.62

112 ซ่อมแซม(15) 12,198.00      12,198.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด เสนอราคา 12,198.00 บาท

บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ตกลงราคา 12,198.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 076/62 ลงวันที่ 23 เม.ย.62

113 ซ่อมแซม(15) 92,150.00      92,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากัด
 เสนอราคา 92,150.00 บาท

บริษทั เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จ ากัด
 ตกลงราคา 92,150.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 077/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

114 ซ่อมแซม(15) 5,050.40        5,050.40        เฉพาะเจาะจง โชติธนารวมยนต์                              
เสนอราคา 5,050.40 บาท

โชติธนารวมยนต์                              
ตกลงราคา 5,050.40 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 078/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

115 อืน่ๆ(16) 9,450.00        9,450.00        เฉพาะเจาะจง บรัษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
เสนอราคา 9,450.00 บาท

บรัษทั ดีดี โปรเซส จ ากัด                     
ตกลงราคา 9,450.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 040/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

116 อืน่ๆ(16) 52,691.08      52,691.08       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                 
เสนอราคา 52,691.08 บาท

บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด                   
ตกลงราคา 52,691.08 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 041/62 ลงวันที่ 26 เม.ย.62

117 อืน่ๆ(16) 496,400.00     496,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั  ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
เสนอราคา 496,400.00 บาท

บริษทั  ดีดี โปรเซส จ ากัด                    
ตกลงราคา 496,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 042/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

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

ร้าน พ.ีเจ.รุ่งเรือง                              
ตกลงราคา 9,720.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 043/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

119 อืน่ๆ(16) 9,400.00        9,400.00        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม บรรจุขวด ขนาด 600 ซีชี ตรา     สถา

มันมะเร็งแห่งชาติ เสนอราคา 9,400.00 บาท

น้ าด่ืม บรรจุขวด ขนาด 600 ซีชี ตรา สถาบัน

มะเร็งแห่งชาติ ตกลงราคา 9,400.00 บาท
เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 044/62 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

120 เชื้อเพลิง(19) 14,400.00      14,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด          

เสนอราคา 14,400.00 บาท

บริษทั อรุณอมรินทร์แก๊ส จ ากัด           

ตกลงราคา 14,400.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคารายต่ าสุด 006/62 ลงวันที่ 10 เม.ย.62


