
แบบ สขร.1

1 Theodur 14,400.00       14,400.00       เฉพาะเจาะจง Zuellig 14,400.00        Zuellig 14,400.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/2/2565 65027144031
Nebilet 44,768.80       44,768.80       เฉพาะเจาะจง 44,768.80        44,768.80    ถูกต้องตามเง่ือนไข 029/151/016
NSS 100 ml 22,400.00       22,400.00       เฉพาะเจาะจง 22,400.00        22,400.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข

2 DEC 18,800.00       18,800.00       เฉพาะเจาะจง Gurtech 18,800.00        Gurtech 18,800.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/2/2565 65027148937
030/152/017

3 Glipizide 10,914.00       10,914.00       เฉพาะเจาะจง สหแพทย์ 10,914.00        สหแพทย์ 10,914.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/2/2565 65027150061
031/153/018

4 Enaril 5 mg 13,600.00       13,600.00       เฉพาะเจาะจง berlin 13,600.00        berlin 13,600.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/2/2565 65027151098
Atenolol 50 4,700.00         4,700.00         เฉพาะเจาะจง 4,700.00           4,700.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 032/154/019

5 losartan50 36,450.00       36,450.00       เฉพาะเจาะจง Pharmadica 36,450.00        Pharmadica 36,450.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/2/2565 65027152398
033/155/020

6 berodual 22,898.00       22,898.00       เฉพาะเจาะจง Healol 22,898.00        Healol 22,898.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/2/2565 65027153985
034/156/021

7 Perphen 8 2,430.00         2,430.00         เฉพาะเจาะจง CPL 2,430.00           CPL 2,430.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/2/2565 65027155782
Procaterol 25 18,400.00       18,400.00       เฉพาะเจาะจง 18,400.00        18,400.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 035/157/022

8 SWI 10ml 3,240.00         3,240.00         เฉพาะเจาะจง ภิญโญ 3,240.00           ภิญโญ 3,240.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/2/2565 65027159722
omeprazole inj 6,600.00         6,600.00         เฉพาะเจาะจง 6,600.00           6,600.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 036/158/023
Clinda inj 18,400.00       18,400.00       เฉพาะเจาะจง 18,400.00        18,400.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข

9 Rabies vac 62,500.00       62,500.00       เฉพาะเจาะจง Biovalys 62,500.00        Biovalys 62,500.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 1/2/2565 65027161072
037/159/024

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือยา
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือ/จ้าง
เลขท่ีโครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง    วงเงินท่ีจัดซ้ือ     
 (รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

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
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 จ้ำงตรวจ 63,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/012 18-ม.ค.-65
63,200.00 63,200.00 

4 จ้ำงตรวจ 48,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/013 18-ม.ค.-65
48,400.00 48,400.00 

5 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 16,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โอเค168ซัพพลำย หจก.โอเค168ซัพพลำย คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/014 18-ม.ค.-65 65027236626
16,500.00 16,500.00 

6 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 14,980.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/015 18-ม.ค.-65 65027214706
14,980.00 14,980.00 

7 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 129,470.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/016 18-ม.ค.-65 65027215973
129,470.00 129,470.00 

8 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 31,825.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พีจ ำกัด บ.เอฟ.ซี.พีจ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/017 18-ม.ค.-65 65027239689
31,825.00 31,825.00 

9 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 80,742.20 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/018 18-ม.ค.-65 65027242319
80,742.20 80,742.20 

10 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 20,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/019 18-ม.ค.-65 65027243463
20,000.00 20,000.00 

11 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 18,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/020 18-ม.ค.-65 65027217988
18,400.00 18,400.00 

12 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 8,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/021 18-ม.ค.-65 65027245307
8,600.00 8,600.00 

13 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 16,050.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/035 26-ม.ค.-65 65027247140
16,050.00 16,050.00 

14 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 3,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จ ำกัด บ.ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/036 26-ม.ค.-65 -
3,000.00 3,000.00 

15 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 26,145.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บมำสเตอ์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด บ.แล็บมำสเตอ์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/037 26-ม.ค.-65 65027234462
26,145.00 26,145.00 

16 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 16,050.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/041 2-ก.พ.-65 65027342377
16,050.00 16,050.00 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์   พศ.2565
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง    วงเงินท่ีจัดซ้ือ     
 (รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำ
ท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์   พศ.2565
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

17 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 129,470.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/042 2-ก.พ.-65 65027343994
129,470.00 129,470.00 

18 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/043 2-ก.พ.-65 65027346079
12,840.00 12,840.00 

19 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 19,260.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/044 2-ก.พ.-65 65027353441
19,260.00 19,260.00 

20 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 31,440.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอคอททอน จ ำกัด บ.ไบโอคอททอน จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/054 15-ก.พ.-65
31,440.00 31,440.00 

21 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 58,506.00 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/055 15-ก.พ.-65
58,506.00 58,506.00 

22 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 6,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ลำโบตรอน เมดิคอล จ ำกัด บ.ลำโบตรอน เมดิคอล จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/056 15-ก.พ.-65
6,200.00 6,200.00 

23 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 1,765.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮ่ัวเฮงหลงกำญจนบุรี ร้ำนฮ่ัวเฮงหลงกำญจนบุรี คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/057 15-ก.พ.-65
1,765.50 1,765.50 



แบบ สขร. 1

1 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,134.40 9,134.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 9,134.40 บริษัท ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 9,134.40 ถูกต้องตามเง่ือนไข 008/2565,2 กพ 2565 65027231938

2 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,530.00 2,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 2,530.00 บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 2,530.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -

3 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 12,305.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 12,305.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 009/2565,2 กพ 2565 65027243710

5 จ้างเหมาท าฟันปลอม 6,152.50 6,152.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 6,152.50 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 6,152.50 ถูกต้องตามเง่ือนไข 010/2565,15 กพ 2565 65027470088

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/

จ้าง
เลขท่ีโครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา



แบบ สขร. 1

1 ซือ้วสัดุอุปโภคบรโิภค 9,395.00       9,395.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแจ็คน า้แข็ง 9,395.00 รา้นแจ็คน า้แข็ง 9,395.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 079/2565, 1 ก.พ.2565 65037015935

2 ซือ้วสัดุงานบา้นงานครวั 23,882.40 23,882.40 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 23,882.40 หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 23,882.40 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 077/2565, 3 ก.พ.2565 65027139256

3 ซือ้วสัดุงานบา้นงานครวั 6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 6,720.00 ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 6,720.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 078/2565, 3 ก.พ.2565 65027143478

4 ซือ้วสัดุส านักงาน 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.รโิซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 2,140.00 บ.รโิซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 2,140.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

5 ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 24,310.40 24,310.40 เฉพาะเจาะจง บ.ทศัศพิรเอ็นเทอไพรซ ์ 24,310.40 บ.ทศัศพิรเอ็นเทอไพรซ ์ 24,310.40 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 079/2565, 4 ก.พ.2565 65027172159

6 ซือ้วสัดุส านักงาน 5,540.00 5,540.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 5,540.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 5,540.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 080/2565, 4 ก.พ.2565 65027227653

7 จา้งเหมาบรกิารตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน า้ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 7,000.00 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 7,000.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 081/2565, 4 ก.พ.2565 65027232740

8 ซือ้วสัดุส านักงาน 139.00 139.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 139.00 เจรญิสขุวฒันา 139.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

9 ซือ้วสัดุงานบา้นงานครวั 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 1,350.00 เจรญิสขุวฒันา 1,350.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

10 ซือ้วสัดุกอ่สรา้ง 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 1,650.00 เจรญิสขุวฒันา 1,650.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

11 ซือ้วสัดุงานบา้นงานครวั 2,915.00 2,915.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,915.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,915.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

12 ซือ้วสัดุส านักงาน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.รโิซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 4,280.00 บ.รโิซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 4,280.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

13 ซือ้วสัดุยานพาหนะ 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ศรภีณัฑ ์ 240.00 ศรภีณัฑ ์ 240.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

14 ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,335.00 1,335.00 เฉพาะเจาะจง ศรภีณัฑ ์ 1,335.00 ศรภีณัฑ ์ 1,335.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

15 ซือ้วสัดุกอ่สรา้ง 2,890.00 2,890.00 เฉพาะเจาะจง ศรภีณัฑ ์ 2,890.00 ศรภีณัฑ ์ 2,890.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

16 ซือ้วสัดุงานบา้นงานครวั 15,536.40 15,536.40 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษไ์พบูลย ์ 15,536.40 หจก.พงษไ์พบูลย ์ 15,536.40 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 082/2565, 10 ก.พ.2565 65027262620

17 ซอ่มครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สมพงษ ์เคร ือ่งเย็น 1,000.00 สมพงษ ์เคร ือ่งเย็น 1,000.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

18 ซือ้วสัดุงานบา้นงานครวั 2,706.00 2,706.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,706.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,706.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

19 ซือ้วสัดุส านักงาน 2,952.00 2,952.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,952.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,952.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

20 ซือ้วสัดุกอ่สรา้ง 8,070.00 8,070.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 8,070.00 เจรญิสขุวฒันา 8,070.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 084/2565, 15 ก.พ.2565 65027343928

21 ซือ้วสัดุยานพาหนะ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 600.00 เจรญิสขุวฒันา 600.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

22 ซือ้วสัดุงานบา้นงานครวั 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 2,350.00 เจรญิสขุวฒันา 2,350.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

23 ซือ้วสัดุส านักงาน 924.00 924.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 924.00 เจรญิสขุวฒันา 924.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

24 จา้งเหมาขนสิง่ปฏกิูลระบบบ าบดั 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายงาม ศรสีม 4,000.00 นายงาม ศรสีม 4,000.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 085/2565, 15 ก.พ.2565 -

25 ซือ้วสัดุงานบา้นงานครวั 49,155.80 49,155.80 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 49,155.80 หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 49,155.80 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 086/2565, 18 ก.พ.2565 65037008626

26 ซือ้วสัดุงานบา้นงานครวั 55,200.00 55,200.00 เฉพาะเจาะจง ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 55,200.00 ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 55,200.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 087/2565, 18 ก.พ.2565 65037010460

27 จา้งท าป้ายไวนิล 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บา้นงานศลิป์ 3,250.00 บา้นงานศลิป์ 3,250.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 088/2565, 21 ก.พ.2565 -

28 จา้งบรกิารบ ารงุเคร ือ่งก าเนิดไฟฟ้า 7,623.75 7,623.75 เฉพาะเจาะจง บ.พฒันายนตช์ลบุร ี 7,623.75 บ.พฒันายนตช์ลบุร ี 7,623.75 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 089/2565, 18 ก.พ.2565 65037011381

29 ซือ้วสัดุน า้มนัเช ือ้เพลงและหลอ่ลืน่ 45,762.00 45,762.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อสิรนิทรก์ารคา้ 45,762.00 หจก.อสิรนิทรก์ารคา้ 45,762.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

21 จา้งเหมาประกอบอาหารผูป่้วย(ปรงุส าเรจ็) 108,845.00 108,845.00 เฉพาะเจาะจง นาง นรา ธนารกัษ ์ 108,845.00 นาง นรา ธนารกัษ ์ 108,845.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - -

33 จา้งเหมาบรกิารดูแลตน้ไม ้สนามหญา้ 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 39,500.00 หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 39,500.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - 64097787997

22 จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาด 166,000.00 166,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 166,000.00 หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 166,000.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข - 64017050256

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซือ้/จา้ง

เลขทีโ่ครงการ
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์2565

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  โรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้

ล าดบั งานทีจ่ดัซ ือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงินที่

จดัซ ือ้หรอืจดั

จา้ง

ราคากลาง

(บาท)
วธิซี ือ้หรอืจา้ง

รายชือ่ผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา
เหตผุลทีค่ดัเลอืก

โดยสรุป



แบบ สขร. 1

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

1 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 747.93                 747.93        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ใช้ในงานราชการ 14 มกราคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 17 มกราคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.00              1,175.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 19 มกราคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,081.60              3,081.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 26 มกราคม 2565
(CAT) (CAT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,068.93              1,068.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 26 มกราคม 2565
(TOT) (TOT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

6 รายงานขออนุมัติเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 5,350.00              5,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 28 มกราคม 2565 65027484955
(TOT Help Call Center) (TOT Help Call Center) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 12,599.39           

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 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 20,150.00         20,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 1 กุมภาพันธ์ 2565 65027356719
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 46,300.00         46,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ใช้ในงานราชการ 1 กุมภาพันธ์ 2565 65027357000
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,900.00         12,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 21 กุมภาพันธ์ 2565 65027482872
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 79,350.00         

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์  2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

วัสดุคอมพิวเตอร์


