
แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าระบบประชุมทางไกล 4,900.00             เฉพาะเจาะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก. บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 2 มกราคม 2562

VDO Conference เดือน ธค 61 ราคาทีเ่สนอ 4,900.00 บาท ราคาทีต่กลกเช่า 4,900.00 บาท

2 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,550.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ก๊าซ หจก.อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,550.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,550.00 บาท

3 วัสดุส านักงาน 295.00                เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุค๊ส์ ร้านภเูรือบุค๊ส์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 7 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 295.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 295.00 บาท

4 วัสดุส านักงาน 1,440.00             เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุค๊ส์ ร้านภเูรือบุค๊ส์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 7 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,440.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,440.00 บาท

5 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,440.00           เฉพาะเจาะจง นฤภคัเวชภณัฑ์ นฤภคัเวชภณัฑ์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 7 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 13,440.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 13,440.00 บาท

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,953.20             เฉพาะเจาะจง บ. เบตเตอร์ ซินดิเคท จก. บ. เบตเตอร์ ซินดิเคท จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 9 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,953.20 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,953.20 บาท

7 วัสดุส านักงาน 4,650.00             เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 11 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,650.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,650.00 บาท

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,120.00             เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 16 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,120.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,120.00 บาท

9 วัสดุส านักงาน 16,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ซอฟต์เมด หจก. ซอฟต์เมด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 17 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 16,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,500.00 บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

10 วัสดุส านักงาน 1,950.00             เฉพาะเจาะจง บ. รุ่งแสงธุรกิจการพมิพ ์จก. บ. รุ่งแสงธุรกิจการพมิพ ์จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,950.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,950.00 บาท

11 วัสดุส านักงาน 1,470.00             เฉพาะเจาะจง บ. รุ่งแสงธุรกิจการพมิพ ์จก. บ. รุ่งแสงธุรกิจการพมิพ ์จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,470.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,470.00 บาท

12 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,000.00           เฉพาะเจาะจง อาภรณ์ซัพพลาย อาภรณ์ซัพพลาย เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 44,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 44,000.00 บาท

13 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,550.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ก๊าซ หจก.อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,550.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,550.00 บาท

14 วัสดุก่อสร้าง 4,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.พรนุชิต หจก.พรนุชิต เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,000.00 บาท

15 วัสดุก่อสร้าง 18,165.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พรนุชิต หจก.พรนุชิต เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 18,165.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 18,165.00 บาท

16 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,800.00             เฉพาะเจาะจง บ. มอเลย ไอที เทรดด้ิง จก. บ. มอเลย ไอที เทรดด้ิง จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 23 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,800.00 บาท

17 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,275.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ก๊าซ หจก.อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,275.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,275.00 บาท

18 ครุภณัฑ์ส านักงาน 5,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ก๊าซ หจก.อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 5,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,000.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

19 วัสดุส านักงาน 10,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุส์๊ ร้านภเูรือบุส์๊ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 10,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 10,000.00 บาท

20 วัสดุส านักงาน 6,384.00             เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุส์๊ ร้านภเูรือบุส์๊ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 6,384.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 6,384.00 บาท

21 วัสดุการแพทย์ 5,860.00             เฉพาะเจาะจง บ. แสงภมูิ จก. บ. แสงภมูิ จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 5,860.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,860.00 บาท

22 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,500.00           เฉพาะเจาะจง อาภรณ์ซัพพลาย อาภรณ์ซัพพลาย เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 13,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 13,500.00 บาท

23 วัสดุส านักงาน 960.00                เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุค๊ส์ ร้านภเูรือบุค๊ส์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 30 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 960.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 960.00 บาท

24 วัสดุส านักงาน 2,558.50             เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุค๊ส์ ร้านภเูรือบุค๊ส์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,558.50 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,558.50 บาท

25 วัสดุส านักงาน 850.00                เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 850.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 850.00 บาท

26 วัสดุส านักงาน 2,725.00             เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,725.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,725.00 บาท

27 จ้างเหมาขนขยะติดเชือ้ไปเผาท าลาย 5,376.00             เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 5,376.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,376.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

28 วัสดุทันตกรรม 1,800.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซันเดนท์ เอนเตอร์ไพรซ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซันเดนท์ เอนเตอร์ไพรซ์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,800.00 บาท

29 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 30,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 30,000.00 บาท

30 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,050.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,050.00  บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,050.00 บาท

31 วัสดุวิทยาศาสตร์ 21,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ บริษทั เอ็กซ์แล็บ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 21,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,000.00 บาท

32 วัสดุวิทยาศาสตร์ 25,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 9 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 25,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 25,600.00 บาท

33 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,100.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 10 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 5,100.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,100.00 บาท

34 วัสดุวิทยาศาสตร์ 22,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 22,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 22,500.00 บาท

35 วัสดุวิทยาศาสตร์ 46,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 16 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 46,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 46,800.00 บาท

36 วัสดุวิทยาศาสตร์ 11,235.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) (lab) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) (lab) เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 11,235.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 11,235.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

37 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,500.00 บาท

38 วัสดุวิทยาศาสตร์ 31,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 31,200.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 31,200.00 บาท

39 วัสดุวิทยาศาสตร์ 7,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 7,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,000.00 บาท

40 วัสดุวิทยาศาสตร์ 7,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคคัล บริษทั ไบโอเทคนิคคัล เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 7,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,500.00 บาท

41 วัสดุวิทยาศาสตร์ 23,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เซลส์แอนด์เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษัท ไฟต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เซลส์แอนด์เซอร์วิสเซส จ ากดั เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 23,750.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 23,750.00 บาท

42 ยาและเวชภณัฑ์ 3,716.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,716.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,716.00 บาท

43 ยาและเวชภณัฑ์ 9,630.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 9,630.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,630.00 บาท

44 ยาและเวชภณัฑ์ 6,997.80             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 6,997.80 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 6,997.80 บาท

45 ยาและเวชภณัฑ์ 1,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน.ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน.ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,500.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

46 ยาและเวชภณัฑ์ 7,825.00             เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 7,825.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,825.00 บาท

47 ยาและเวชภณัฑ์ 10,486.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 10,486.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 10,486.00 บาท

48 ยาและเวชภณัฑ์ 10,180.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี บริษทั แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 10,180.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 10,180.00 บาท

49 ยาและเวชภณัฑ์ 13,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 13,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 13,600.00 บาท 

50 ยาและเวชภณัฑ์ 7,680.00             เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 7,680.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,680.00 บาท

51 ยาและเวชภณัฑ์ 7,169.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 7,169.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,169.00 บาท 

52 ยาและเวชภณัฑ์ 19,950.00           เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 15 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 19,950.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 19,950.00 บาท

53 ยาและเวชภณัฑ์ 40,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสดร้ี จ ากัด บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสดร้ี จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 15 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 40,100.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 40,100.00 บาท

54 ยาและเวชภณัฑ์ 14,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 17 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 14,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 14,000.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

55 ยาและเวชภณัฑ์ 21,178.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 17 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 21,178.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,178.00 บาท

56 ยาและเวชภณัฑ์ 9,450.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 17 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 9,450.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,450.00 บาท

57 ยาและเวชภณัฑ์ 16,468.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 17 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 16,468.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,468.00 บาท

58 ยาและเวชภณัฑ์ 1,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,500.00 บาท

59 ยาและเวชภณัฑ์ 2,200.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,200.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,200.00 บาท

60 ยาและเวชภณัฑ์ 16,580.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 16,580.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,580.00 บาท

61 ยาและเวชภณัฑ์ 23,968.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 23,968.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 23,968.00 บาท

62 ยาและเวชภณัฑ์ 67,538.40           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 67,538.40 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 67,538.40 บาท

63 ยาและเวชภณัฑ์ 3,825.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,825.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,825.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

64 ยาและเวชภณัฑ์ 78,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 78,000.00 บาท ราคาทีต่กลซ้ือ 78,000.00 บาท

65 ยาและเวชภณัฑ์ 9,800.00             เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์  จ ากัด อาร์เอ็กซ์  จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 9,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,800.00 บาท

66 ยาและเวชภณัฑ์ 3,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,600.00 บาท

67 ยาและเวชภณัฑ์ 5,000.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 5,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,000.00 บาท

68 ยาและเวชภณัฑ์ 8,652.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 8,652.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,652.00 บาท 

69 ยาและเวชภณัฑ์ 256.80                เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 256.80 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 256.80 บาท

70 ยาและเวชภณัฑ์ 63,000.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 63,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 63,000.00 บาท

71 ยาและเวชภณัฑ์ 3,600.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,600.00 บาท

72 ยาและเวชภณัฑ์ 2,400.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,400.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,400.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

73 ยาและเวชภณัฑ์ 5,589.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 5,589.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,589.00 บาท

74 ยาและเวชภณัฑ์ 8,346.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 8,346.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,346.00 บาท

75 ยาและเวชภณัฑ์ 3,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,400.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,400.00 บาท

76 ยาและเวชภณัฑ์ 2,750.00             เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,750.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,750.00 บาท

77 ยาและเวชภณัฑ์ 4,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,750.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,750.00 บาท

78 ยาและเวชภณัฑ์ 4,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ  4,000.00 บาท

79 ยาและเวชภณัฑ์ 3,921.20             เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,921.20 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,921.20 บาท

80 ยาและเวชภณัฑ์ 67,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสดร้ี จ ากัด บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสดร้ี จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 67,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 67,500.00 บาท

81 ยาและเวชภณัฑ์ 2,440.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสดร้ี จ ากัด บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสดร้ี จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,440.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,440.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

82 ยาและเวชภณัฑ์ 8,025.00             เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 8,025.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,025.00 บาท

83 ยาและเวชภณัฑ์ 11,560.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 11,560.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 11,560.00 บาท

84 ยาและเวชภณัฑ์ 3,675.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 22 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,675.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,675.00 บาท

85 ยาและเวชภณัฑ์ 4,650.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จ ากัด บริษทั ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 30 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,650.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,650.00 บาท

86 ยาและเวชภณัฑ์ 4,250.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 30 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,250.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,250.00 บาท

87 ยาและเวชภณัฑ์ 1,140.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,140.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,140.00 บาท

88 ยาและเวชภณัฑ์ 1,740.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,740.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,740.00 บาท

89 ยาและเวชภณัฑ์ 1,500.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,500.00 บาท

90 ยาและเวชภณัฑ์ 2,040.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,040.00 บาท ราคาทีต่กลซ้ือ 2,040.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 31  มกราคม  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

91 ยาและเวชภณัฑ์ 1,751.40             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,751.40 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,751.40 บาท

92 ยาและเวชภณัฑ์ 13,200.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 13,200.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 13,200.00 บาท

93 ยาและเวชภณัฑ์ 2,400.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,400.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,400.00 บาท

94 ยาและเวชภณัฑ์ 8,700.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน.ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน.ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 8,700.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,700.00 บาท

95 ยาและเวชภณัฑ์ 3,240.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน.ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน.ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,240.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,240.00 บาท 



ชอ่งที ่(1)

ชอ่งที ่(2)

ชอ่งที ่(3)

ชอ่งที ่(4)

ชอ่งที ่(5)

ชอ่งที ่(6)

ชอ่งที ่(7)

ชอ่งที ่(8)

ชอ่งที ่(9)

ชอ่งที ่(10)

ระบเุหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนัน้

ระบเุลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ป ีที่ทําสัญญาหรือข้อตกลงนัน้

ระบชุือ่ของงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบวุงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้ ทั้งหมดถ้าไมม่วีงเงินดังกล่าวใหร้ะบวุงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบวุงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบวุิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนัน้

ระบชุือ่ของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนัน้ทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ

ระบชุือ่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

อธิบายแบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน (แบบ สขร. 1)

ระบวุันที่ เดือน ป ีที่จัดทําสรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้

ใหเ้รียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือในการซ้ือหรือจ้าง




