
1 Amlo 5 mg 24,000.00        24,000.00      เฉพาะเจาะจง Berlin 24,000.00   Berlin 24,000.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/4/2565
121/242/007

2 mixtrad 300iu 20,094.60        20,094.60      เฉพาะเจาะจง Zuellig 20,094.60   Zuellig 20,094.60  ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/4/2565 65047093193
Theodur 200 14,400.00        14,400.00      เฉพาะเจาะจง 14,400.00   14,400.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 141/262/091
Ceftri 1 g 17,120.00        17,120.00      เฉพาะเจาะจง 17,120.00   17,120.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข

3 GG 200 mg 6,500.00          6,500.00        เฉพาะเจาะจง Patar lab 6,500.00     Patar lab 6,500.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/4/2565 65047094376
142/263/092

4 Tramadol inj 5,600.00          5,600.00        เฉพาะเจาะจง LBS 5,600.00     LBS 5,600.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/4/2565 65047095307
143/264/093

5 Gemfi 300 mg 28,500.00        28,500.00      เฉพาะเจาะจง DKSH 28,500.00   DKSH 28,500.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/4/2565 65047104449
144/265/094

6 Tramadol inj 4,400.00          4,400.00        เฉพาะเจาะจง TP 4,400.00     TP 4,400.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/4/2565 65047105480
Vit Bco inj 2,000.00          2,000.00        เฉพาะเจาะจง 2,000.00     2,000.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 145/266/095

7 Para 500 19,000.00        19,000.00      เฉพาะเจาะจง Utopian 19,000.00   Utopian 19,000.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/4/2565 65047106746
para 325 5,200.00          5,200.00        เฉพาะเจาะจง 5,200.00     5,200.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 149/270/096

8 GG syr 18,000.00        18,000.00      เฉพาะเจาะจง CPL 18,000.00   CPL 18,000.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/4/2565 65047107940
GG syr 4,500.00          4,500.00        เฉพาะเจาะจง 4,500.00     4,500.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 151/272/097

9 Domp 3,060.00          3,060.00        เฉพาะเจาะจง ชุมชน 3,060.00     ชุมชน 3,060.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/4/2565 65047118815
Allopurinol 8,100.00          8,100.00        เฉพาะเจาะจง 8,100.00     8,100.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 148/269/098

ราคา

แบบสขร.๑
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือยา
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือ/จ้าง
เลขท่ีโครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ เลขท่ีโครงกำร
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,046.00              1,046.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ใช้ในงานราชการ 14 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 15 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 18 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,081.60              3,081.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 24 มีนาคม 2565
(CAT) (CAT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,068.93              1,068.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 24 มีนาคม 2565
(TOT) (TOT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

6 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,638.00              3,638.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 1 เมษายน 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 11,186.39           

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ค่ำอินเตอร์เน็ต



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ เลขท่ีโครงกำร
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 48,500.00         48,500.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ใช้ในงานราชการ 11 เมษายน 2565 65047209127
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 57,400.00         57,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 19 เมษายน 2565 65047258601
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 105,900.00      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน  2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

วัสดุคอมพิวเตอร์



แบบ สขร. 1

1 จ้างเหมาท าฟันปลอม 10,100.80 10,100.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 10,100.80 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 10,100.80 ถูกต้องตามเง่ือนไข 016/2565,1 เมย 2565 65047136899

2 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,312.00 9,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย)  จ ากัด 9,312.00 บริษัท ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย)  จ ากัด 9,312.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 017/2565,12 เมย 2565 65047387523

3 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,260.00 12,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 12,260.00 บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 12,260.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 018/2565,12 เมย 2565 65047390226

4 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 5,550.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 5,550.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 019/2565,12 เมย 2565 65047391060

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

เลขท่ีโครงการ
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

1 จ้างท าป้ายไวนิลและตรายาง 4,790.00 4,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านงานศิลป์ 4,790.00 ร้านบ้านงานศิลป์ 4,790.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 106/2565, 4 เม.ย. 2565 -
2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง กิตติเจริญมอเตอร์ 160.00 กิตติเจริญมอเตอร์ 160.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 66,703.80 66,703.80 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเลียจ เคมิคอสมิค 66,703.80 หจก.เอเลียจ เคมิคอสมิค 66,703.80 ถูกต้องตามเง่ือนไข 107/2565, 5 เม.ย. 2565 65047078840
4 จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ า 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 4,400.00 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 4,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 108/2565, 5 เม.ย. 2565 -
5 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปภัณฑ์ครองทรัพย์ 385.00 ร้าน ปภัณฑ์ครองทรัพย์ 385.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 1,360.00 ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 1,360.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,955.00 1,955.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 1,955.00 ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 1,955.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,466.00 17,466.00 เฉพาะเจาะจง กันเองเคร่ืองเขียน 17,466.00 กันเองเคร่ืองเขียน 17,466.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 109/2565, 5 เม.ย. 2565 65047221838
9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,832.00 4,832.00 เฉพาะเจาะจง กันเองเคร่ืองเขียน 4,832.00 กันเองเคร่ืองเขียน 4,832.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -

10 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 74,000.00 ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 74,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 110/2565, 12 เม.ย. 2565 65047236174
11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 5,000.00 ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 5,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 111/2565, 12 เม.ย. 2565 65047237518
12 จ้างท าป้ายไวนิล 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านงานศิลป์ 450.00 ร้านบ้านงานศิลป์ 450.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,536.40 15,536.40 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ไพบูลย์ ดิสทริบิวช่ัน 15,536.40 หจก.พงษ์ไพบูลย์ ดิสทริบิวช่ัน 15,536.40 ถูกต้องตามเง่ือนไข 112/2565, 12 เม.ย. 2565 65047244867
14 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง วันชัยอลูมิเนียม 900.00 วันชัยอลูมิเนียม 900.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
15 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่(ประเทศไทย)จ ากัด 95,000.00 บ.ริโซ่(ประเทศไทย)จ ากัด 95,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 113/2565, 26 เม.ย. 2565 65047397061
16 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง กันเองเคร่ืองเขียน 5,500.00 กันเองเคร่ืองเขียน 5,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 114/2565, 26 เม.ย. 2565 65057003826
17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,215.00 7,215.00 เฉพาะเจาะจง กันเองเคร่ืองเขียน 7,215.00 กันเองเคร่ืองเขียน 7,215.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 115/2565, 26 เม.ย. 2565 65057006804
18 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงหล่อล่ืน 37,921.00 37,921.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรินทร์การค้า 37,921.00 หจก.อิสรินทร์การค้า 37,921.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
19 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย(ปรุงส าเร็จ) 143,975.00 143,975.00 เฉพาะเจาะจง นาง นรา ธนารักษ์ 143,975.00 นาง นรา ธนารักษ์ 143,975.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
20 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส 39,500.00 หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส 39,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - 64097787997
21 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 166,000.00 166,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส 166,000.00 หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส 166,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - 64017050256

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

เลขท่ีโครงการ
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินท่ีจัดซ้ือ     
 (รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

1 เช่ำเคร่ือง 41,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ำกัด บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/529 1 ก.ย. 64 64097767448
41,500.00 41,500.00 

2 เช่ำเคร่ือง 41,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/671 3 พ.ย. 64 64107160290
41,500.00 41,500.00 

3 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 162,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/333 23-มิ.ย.-64 65047312073
162,400.00 162,400.00 

4 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 196,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/533 1-ก.ย.-64 65047321198
196,400.00 196,400.00 

5 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 161,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/607 15-ต.ค.-64 65047323858
161,600.00 161,600.00 

6 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 66,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/639 1-พ.ย.-64 65047333559
66,000.00 66,000.00 

7 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 291,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/676 10-พ.ย.-64 65047334245
291,200.00 291,200.00 

8 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 140,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/687 17-พ.ย.-64 65047335018
140,800.00 140,800.00 

9 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 71,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/741 15-ธ.ค.-64 65047337462
81,200.00 81,200.00 

10 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 70,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/007 17-ม.ค.-65 65017289097
70,800.00 70,800.00 

11 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 43,305.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปรเฟสช่ันแนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด บ.โปรเฟสช่ันแนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/089 16-มี.ค.-65
43,305.00 43,305.00 

12 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 52,089.10 เฉพำะเจำะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/090 16-มี.ค.-65
52,089.10 52,089.10 

โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย
วันท่ี   30   เดือน  เมษำยน  พศ.2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินท่ีจัดซ้ือ     
 (รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGPเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

13 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 30,680.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ำกัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/091 16-มี.ค.-65
30,680.00 30,680.00 

14 จ้ำงตรวจ 8,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/093 16-มี.ค.-65
8,800.00 8,800.00 

15 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 180,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/105 23-มี.ค.-65 65047281137
180,000.00 180,000.00 

16 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 2,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/106 23-มี.ค.-65 -
2,500.00 2,500.00 

17 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 5,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำร์ธำ กรุ๊ป จ ำกัด บ.มำร์ธำ กรุ๊ป จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/107 23-มี.ค.-65
5,000.00 5,000.00 

18 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 40,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/108 23-มี.ค.-65 65047282945
40,000.00 40,000.00 

19 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 13,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/109 23-มี.ค.-65 65047285424
13,000.00 13,000.00 

20 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 19,215.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/110 23-มี.ค.-65 65047291432
19,215.00 19,215.00 

21 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 98,538.44 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/119 5-เม.ย.-65 65047294133
98,538.44 98,538.44 

22 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 48,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/120 5-เม.ย.-65 65047363248
48,000.00 48,000.00 

23 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 14,835.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด บ.แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/121 5-เม.ย.-65 65047368711
14,835.00 14,835.00 

24 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 25,680.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/122 5-เม.ย.-65 65047371765
25,680.00 25,680.00 

25 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 42,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.วีเอ็นอี จ ำกัด บ.วีเอ็นอี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/123 5-เม.ย.-65
42,000.00 42,000.00 

26 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 66,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นิวโปร หจก.นิวโปร คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/124 5-เม.ย.-65
66,000.00 66,000.00 

27 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 486,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/131 8-เม.ย.-65 65047359586
486,000.00 486,000.00 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินท่ีจัดซ้ือ     
 (รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGPเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

28 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 12,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอคอททอน จ ำกัด บ.ไบโอคอททอน จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/132 8-เม.ย.-65
12,400.00 12,400.00 

29 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 49,404.88 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/140 19-เม.ย.-65
49,404.88 49,404.88 


