
แบบ  สขร.1

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

2 3 4 5 6 7 8 9 10

30
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

6,150.00         6,150.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

6,150.00         
บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

6,150.00         
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/30
ใบส่ังซ้ือเลขที ่30/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

31
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

60,000.00       60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด 60,000.00       บริษทั เมดิทอป จ ากัด 60,000.00       
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/31
ใบส่ังซ้ือเลขที ่31/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

32
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 5 รายการ

177,800.00     177,800.00     เฉพาะเจาะจง แล็ปโปร เมดิคอล 177,800.00     แล็ปโปร เมดิคอล 177,800.00     
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/32
ใบส่ังซ้ือเลขที ่32/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

33
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

32,100.00       32,100.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

32,100.00       
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

32,100.00       
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/33
ใบส่ังซ้ือเลขที ่33/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

34
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

57,000.00       57,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด 57,000.00       บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด 57,000.00       
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/34
ใบส่ังซ้ือเลขที ่34/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

35
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

95,000.00       95,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด 95,000.00       บริษทั ไบโอเซน จ ากัด 95,000.00       
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/35
ใบส่ังซ้ือเลขที ่35/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

36
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

342,400.00     342,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เม็งรายเมดิคัลแล็บ 342,400.00     หจก. เม็งรายเมดิคัลแล็บ 342,400.00     
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/36
ใบส่ังซ้ือเลขที ่36/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

37
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไบโอมีเดีย(ประเทศไทย) 
จ ากัด

7,500.00         
บริษทั ไบโอมีเดีย(ประเทศไทย) 
จ ากัด

7,500.00         
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/37
ใบส่ังซ้ือเลขที ่37/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

38
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

43,200.00       43,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค จ ากัด 43,200.00       บริษทั แอฟฟนิิเทค จ ากัด 43,200.00       
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/38
ใบส่ังซ้ือเลขที ่38/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

39
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

45,000.00       45,000.00       เฉพาะเจาะจง พงศ์เวชภัณฑ์ 45,000.00       พงศ์เวชภัณฑ์ 45,000.00       
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/39
ใบส่ังซ้ือเลขที ่39/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564

กลุม่งานเทคนิคการแพทย์

วันที ่21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินทีจ่ัดซ้ือ  
 หรือจัดจ้าง



แบบ  สขร.1

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564

กลุม่งานเทคนิคการแพทย์

วันที ่21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินทีจ่ัดซ้ือ  
 หรือจัดจ้าง

40
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

19,260.00       19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,260.00       บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,260.00       
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/40
ใบส่ังซ้ือเลขที ่40/2565
ลว.  16 ธันวาคม  ๒๕๖4

41
เช่าเคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือด
อัตโนมัติพร้อมน้ ายา
จ านวน 1 รายการ

76,596.00   76,596.00   
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เมดเทรด 76,596.00   หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เมดเทรด 76,596.00   
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/41
ใบส่ังซ้ือเลขที ่41/2565
ลว.  31 ธันวาคม  ๒๕๖4

42
เช่าเคร่ืองตรวจหาสารชีวเคมีใน
เลือดอัตโนมัติพร้อมน้ ายา 
จ านวน 19 รายการ

352,889.50  352,889.50  
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

บริษทั เมดิพลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด 352,889.50  บริษทั เมดิพลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด 352,889.50  
คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที ่ชม.0032.303.3(1)/42
ใบส่ังซ้ือเลขที ่41/2565
ลว.  31 ธันวาคม  ๒๕๖4

ช่องที ่1 ระบุวันที ่เดือน ปี ทีจ่ัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้

ช่องที ่2

ช่องที ่3 

ช่องที ่4

ช่องที ่5

ช่องที ่6

ช่องที ่7

ช่องที ่8 ระบุชือ่ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกใหเ้ป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทัง้ราคาทีไ่ด้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ใหเ้รียงล าดับตามวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุชือ่ของหน่วยงานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ ทีจ่ะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้ทัง้หมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวใหร้ะบุวงเงินทีป่ระมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบุวิธีการทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนัน้

ระบุชือ่ของผู้ทีเ่ข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนัน้ทุกราย พร้อมทัง้ราคาทีเ่สนอ

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)



แบบ  สขร.1

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564

กลุม่งานเทคนิคการแพทย์

วันที ่21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินทีจ่ัดซ้ือ  
 หรือจัดจ้าง

ช่องที ่9 ระบุเหตุผลทีคั่ดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนัน้



แบบ  สขร.1

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564

กลุม่งานเทคนิคการแพทย์

วันที ่21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินทีจ่ัดซ้ือ  
 หรือจัดจ้าง

ช่องที ่10ระบุเลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทัง้วัน เดือน ปี ทีท่ าสัญญาหรือข้อตกลงนัน้


