
แบบ  สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2 3 4 5 6 7 8 9 10

101
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

32,100.00        32,100.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั
32,100.00       

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั
32,100.00       คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/101
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/2563
ลว.  17  กันยายน   ๒๕๖3

102
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 6 รายการ

      115,900.00      115,900.00 เฉพาะเจาะจง แล็ปโปร เมดิคอล      115,900.00 แล็ปโปร เมดิคอล      115,900.00 คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/102
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/2563
ลว.  17  กันยายน   ๒๕๖3

103
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
อนิสทูเมนท์ แล็ป

15,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
อนิสทูเมนท์ แล็ป

15,000.00 คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/103
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103/2563
ลว.  17  กันยายน   ๒๕๖3

104
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

85,000.00        85,000.00       เฉพาะเจาะจง พงศ์เวชภัณฑ์ 85,000.00       พงศ์เวชภัณฑ์ 85,000.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/104
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104/2563
ลว.  17  กันยายน   ๒๕๖3

105
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ

31,120.00        31,120.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอม็ที เมดอาร์ท 
จ ากดั

31,120.00       บริษัท เอม็ที เมดอาร์ท 
จ ากดั

31,120.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/105
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105/2563
ลว.  17  กันยายน   ๒๕๖3

106
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 5 รายการ

42,322.50        42,322.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 42,322.50       บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 42,322.50       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/106
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106/2563
ลว.  17  กันยายน   ๒๕๖3

107
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

10,100.00        10,100.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอม็พ ีเมดกรุ๊ป 
จ ากดั

10,100.00       บริษัท เอม็พ ีเมดกรุ๊ป 
จ ากดั

10,100.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/107
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/2563
ลว.  17  กันยายน   ๒๕๖3

108
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

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/108
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/2563
ลว.  17  กันยายน   ๒๕๖3

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

งานเทคนิคการแพทย์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

งานเทคนิคการแพทย์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง

109
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

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/109
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 109/2563
ลว.  17  กันยายน   ๒๕๖3

110
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

43,200.00        43,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิิเทค จ ากดั 43,200.00       บริษัท แอฟฟนิิเทค จ ากดั 43,200.00       คุณสมบติัตรง
ตามข้อก าหนด

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/110
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110/2563
ลว.  17  กันยายน   ๒๕๖3

111
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

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/111
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/2563
ลว.  21  กันยายน   ๒๕๖3

112
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 14 รายการ

290,960.00      290,960.00     ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เมดิพลัส เฮลท์แคร์ 

จ ากดั
290,960.00     

บริษัท เมดิพลัส เฮลท์แคร์ 

จ ากดั
290,960.00     คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

เลขที่ชม.0032.303.3(1)/112
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112/2563
ลว.  21  กันยายน   ๒๕๖3

ช่องท่ี 1 ระบวัุนที่ เดือน ป ีที่จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น

ช่องท่ี 2

ช่องท่ี 3 

ช่องท่ี 4

ช่องท่ี 5

ช่องท่ี 6

ช่องท่ี 7

ช่องท่ี 8 

อธิบายแบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ระบชุื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ใหเ้รียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบชุื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบวุงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวใหร้ะบวุงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

ระบวุงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

ระบวิุธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น

ระบชุื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทกุราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ



แบบ  สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

งานเทคนิคการแพทย์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง

ช่องท่ี 9 ระบเุหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น



แบบ  สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

งานเทคนิคการแพทย์

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (1)

ล าดับ
ที่

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง

ช่องท่ี 10 ระบเุลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ป ีที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนั้น


