
แบบ  สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
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73
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

11,770.00        11,770.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 11,770.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 11,770.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/73
ใบส่ังซ้ือเลขที่  73/2563
ลว.  15   มิถุนายน   ๒๕๖3

74
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

4,200.00          4,200.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไบโอมีเดีย

(ประเทศไทย) จ ากดั
4,200.00         

บริษัท ไบโอมีเดีย

(ประเทศไทย) จ ากดั
4,200.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/74
ใบส่ังซ้ือเลขที่  74/2563
ลว.  15   มิถุนายน   ๒๕๖3

75
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ

55,100.00        55,100.00       เฉพาะเจาะจง พงศ์เวชภัณฑ์ 55,100.00       พงศ์เวชภัณฑ์ 55,100.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/75
ใบส่ังซ้ือเลขที่  75/2563
ลว.  15   มิถุนายน   ๒๕๖3

76
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

29,960.00        29,960.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป

 จ ากดั
29,960.00       

บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป

 จ ากดั
29,960.00       คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/76
ใบส่ังซ้ือเลขที่  76/2563
ลว.  15   มิถุนายน   ๒๕๖3

77
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

95,000.00        95,000.00       เฉพาะเจาะจง ที เอน็ ซัพพลาย 95,000.00       ที เอน็ ซัพพลาย 95,000.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/77
ใบส่ังซ้ือเลขที่  77/2563
ลว.  15   มิถุนายน   ๒๕๖3

78
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

11,700.00        11,700.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอม็พ ีเมดกรุ๊ป 

จ ากดั
11,700.00       

บริษัท เอม็พ ีเมดกรุ๊ป 

จ ากดั
11,700.00       คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/78
ใบส่ังซ้ือเลขที่  78/2563
ลว.  15   มิถุนายน   ๒๕๖3

79
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอด๊วานซ์ จ ากดั
8,000.00         

บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอด๊วานซ์ จ ากดั
8,000.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/79
ใบส่ังซ้ือเลขที่  79/2563
ลว.  15   มิถุนายน   ๒๕๖3

80
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

10,100.00        10,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 10,100.00       บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 10,100.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/80
ใบส่ังซ้ือเลขที่  80/2563
ลว.  15   มิถุนายน   ๒๕๖3

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

งานเทคนิคการแพทย์

วันที่ 1 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง



แบบ  สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

งานเทคนิคการแพทย์

วันที่ 1 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง

82
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

52,000.00        52,000.00       ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เมดเทรด 52,000.00       ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เมดเทรด 52,000.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/82
ใบส่ังซ้ือเลขที่  82/2563
ลว.  25   มิถุนายน   ๒๕๖3

83
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 15 รายการ

288,206.50       288,206.50      ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เมดิพลัส เฮลท์แคร์ 

จ ากดั
288,206.50      

บริษัท เมดิพลัส เฮลท์แคร์ 

จ ากดั
288,206.50      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

เลขที่ ชม.0032.303.3(1)/83
ใบส่ังซ้ือเลขที่  83/2563
ลว.  25   มิถุนายน   ๒๕๖3

ช่องท่ี 1 ระบวัุนที่ เดือน ป ีที่จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น

ช่องท่ี 2

ช่องท่ี 3 

ช่องท่ี 4

ช่องท่ี 5

ช่องท่ี 6

ช่องท่ี 7

ช่องท่ี 8 

ช่องท่ี 9

ช่องท่ี 10 ระบเุลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ป ีที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ระบชุื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบเุหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น

ใหเ้รียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบชุื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบวุงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวใหร้ะบวุงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

ระบวุงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

ระบวิุธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น

ระบชุื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทกุราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ

อธิบายแบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)


