
แบบ  สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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36
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ

36,920.00          36,920.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มท ีเมดอาร์ท จ ากัด 36,920.00          บริษัท เอ็มท ีเมดอาร์ท จ ากัด 36,920.00          คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/36
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2564
ลว. 8  กุมภาพนัธ์   ๒๕๖4

37

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

170,451.00       170,451.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

170,451.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

170,451.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/37
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2564
ลว. 8  กุมภาพนัธ์   ๒๕๖4

38

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 5 รายการ

149,800.00       149,800.00       เฉพาะเจาะจง แล็ปโปร เมดิคอล 149,800.00       แล็ปโปร เมดิคอล 149,800.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/38
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2564
ลว. 8  กุมภาพนัธ์   ๒๕๖4

39

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

28,500.00         28,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป จ ากัด 28,500.00         บริษัท ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป จ ากัด 28,500.00         คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/39
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2564
ลว. 8  กุมภาพนัธ์   ๒๕๖4

40

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

61,500.00         61,500.00         เฉพาะเจาะจง พงศ์เวชภัณฑ์ 61,500.00         พงศ์เวชภัณฑ์ 61,500.00         คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/40
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2564
ลว. 8  กุมภาพนัธ์   ๒๕๖4

41
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 6 รายการ

115,500.00       115,500.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เมดเทรด 115,500.00       หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เมดเทรด 115,500.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/41
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2564
ลว. 8  กุมภาพนัธ์   ๒๕๖4

42
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 10 รายการ

256,545.00       256,545.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิพลัส เฮลทแ์คร์ จ ากัด 256,545.00       บริษัท เมดิพลัส เฮลทแ์คร์ จ ากัด 256,545.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/42
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2564
ลว. 8  กุมภาพนัธ์   ๒๕๖4

ช่องที่ 1 ระบวัุนที่ เดือน ป ีที่จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น

ช่องที่ 2

ช่องที่ 3 

ใหเ้รียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบชุื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2564

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

วันที ่1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินที่จัดซ้ือ  
 หรือจัดจ้าง

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)



แบบ  สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2564

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

วันที ่1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินที่จัดซ้ือ  
 หรือจัดจ้าง

ช่องที่ 4

ช่องที่ 5

ช่องที่ 6

ช่องที่ 7

ช่องที่ 8 

ช่องที่ 9

ช่องที่ 10ระบเุลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ป ีที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ระบชุื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบเุหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น

ระบวุงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวใหร้ะบวุงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

ระบวุงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

ระบวิุธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น

ระบชุื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทกุราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ


