
แบบ สขร. 1

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,800.00         15,800.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ใช้ในงานราชการ 7 มกราคม 2565 65017376813
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,880.00         23,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 10 มกราคม 2565 65017383329
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 24,595.00         24,595.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ใช้ในงานราชการ 11 มกราคม 2565 65017388237
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,170.00           2,170.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 12 มกราคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,220.00         11,220.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 21 มกราคม 2565 65017459425
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

6 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,900.00           6,900.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ใช้ในงานราชการ 27 มกราคม 2565 65017467900
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

7 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 58,380.00         58,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 17 มกราคม 2565 65017470872
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 142,945.00      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม  2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

วัสดุคอมพิวเตอร์



แบบ สขร. 1

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

1 รายงานขออนุมัติใช้บริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 4 มกราคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขออนุมัติใช้บริการอินเตอร์เน็ต 747.93                 747.93        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ใช้ในงานราชการ 4 มกราคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขออนุมัติใช้บริการอินเตอร์เน็ต 1,175.00              1,175.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 4 มกราคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขออนุมัติใช้บริการอินเตอร์เน็ต 3,081.60              3,081.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 7 มกราคม 2565
(CAT) (CAT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขออนุมัติใช้บริการอินเตอร์เน็ต 3,638.00              3,638.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 7 มกราคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

6 รายงานขออนุมัติใช้บริการอินเตอร์เน็ต 1,068.93              1,068.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 17 มกราคม 2565
(TOT) (TOT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

7 รายงานขออนุมัติใช้บริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 19 มกราคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

8 รายงานขออนุมัติใช้บริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 24 มกราคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

9 รายงานขออนุมัติใช้บริการอินเตอร์เน็ต 3,081.60              3,081.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 31 มกราคม 2565
(CAT) (CAT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

10 รายงานขออนุมัติใช้บริการอินเตอร์เน็ต 1,068.93              1,068.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 31 มกราคม 2565
(TOT) (TOT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

11 รายงานขออนุมัติเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 5,350.00              5,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 31 ธันวาคม 2564 65027118842
(TOT Help Call Center) (TOT Help Call Center) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 22,739.78           

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ค่ำอินเตอร์เน็ต



แบบ สขร.1

1 AM 14,000.00     14,000.00   เฉพาะเจาะจง TNP 14,000.00    TNP 14,000.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 17/1/2565 65017326611
010/134/001

2 Atorvas 30,000.00     30,000.00   เฉพาะเจาะจง Prosp 30,000.00    Prosp 30,000.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 17/1/2565 65017331323
Etoricoxib 19,200.00     19,200.00   เฉพาะเจาะจง 19,200.00    19,200.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 011/135/002

3 Gaba 300 10,250.00     10,250.00   เฉพาะเจาะจง RX 10,250.00    RX 10,250.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 17/1/2565 65017382839
012/136/003

4 Amlo 5 24,000.00     24,000.00   เฉพาะเจาะจง Berlin 24,000.00    Berlin 24,000.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 17/1/2565 65017332323
013/137/004

5 ORS 9,120.00        9,120.00      เฉพาะเจาะจง Sea pharm 9,120.00      Sea pharm 9,120.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 17/1/2565 65017337262
014/138/005

6 FF 8,400.00        8,400.00      เฉพาะเจาะจง Patar lab 8,400.00      Patar lab 8,400.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 17/1/2565 65017333794
015/139/006

7 Tolperisone 9,151.50        9,151.50      เฉพาะเจาะจง 7ดาว 9,151.50      7ดาว 9,151.50      ถูกต้องตามเง่ือนไข 17/1/2565 65017353814
016/140/007

8 Gliclazide 60mg 25,680.00     25,680.00   เฉพาะเจาะจง DKSH 25,680.00    DKSH 25,680.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 17/1/2565 65017335278
017/141/008

9 Naproxen 5,713.80        5,713.80      เฉพาะเจาะจง สหแพทย์ 5,713.80      สหแพทย์ 5,713.80      ถูกต้องตามเง่ือนไข 17/1/2565 65017338701
018/142/009

10 ceftazidime 21,930.00     21,930.00   เฉพาะเจาะจง Zuellig 21,930.00    Zuellig 21,930.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 17/1/2565 65017352111
Bilastine 20 mg 6,248.80        6,248.80      เฉพาะเจาะจง 6,248.80      6,248.80      ถูกต้องตามเง่ือนไข 019/143/010
Ceftriazone 1 g 17,120.00     17,120.00   เฉพาะเจาะจง 17,120.00    17,120.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข

11 sterlie gel 3,900.00        3,900.00      เฉพาะเจาะจง zuellig 3,900.00      zuellig 3,900.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 25/1/2565
Utroges 200 4,477.95        4,477.95      เฉพาะเจาะจง 4,477.95      4,477.95      ถูกต้องตามเง่ือนไข 021/144/558

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือยา
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ/จ้าง
เลขท่ีโครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา



แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือยา
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือ/จ้าง
เลขท่ีโครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

สเปร์เย็น 3,145.80        3,145.80      เฉพาะเจาะจง 3,145.80      3,145.80      ถูกต้องตามเง่ือนไข

12 มะขามป้อม 12,000.00     12,000.00   เฉพาะเจาะจง Tman 12,000.00    Tman 12,000.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 25/1/2565
TA lotion 1,920.00        1,920.00      เฉพาะเจาะจง 1,920.00      1,920.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 022/145/012
Cotrimox 1,650.00        1,650.00      เฉพาะเจาะจง 1,650.00      1,650.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข

13 Diclofenac 1,800.00        1,800.00      เฉพาะเจาะจง TNP 1,800.00      TNP 1,800.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 25/1/2565
Ibuprofen 200 5,600.00        5,600.00      เฉพาะเจาะจง 5,600.00      5,600.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 024/147/013

14 Actose 7,920.00        7,920.00      เฉพาะเจาะจง Berlin 7,920.00      Berlin 7,920.00      ถูกต้องตามเง่ือนไข 25/1/2565
Carvedilol 16,800.00     16,800.00   เฉพาะเจาะจง 16,800.00    16,800.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 025/148/014

15 Metformin 31,200.00     31,200.00   เฉพาะเจาะจง Zuellig 31,200.00    Zuellig 31,200.00    ถูกต้องตามเง่ือนไข 25/1/2565
Manidipine 8,955.90        8,955.90      เฉพาะเจาะจง 8,955.90      8,955.90      ถูกต้องตามเง่ือนไข 027/150/015



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง    วงเงินท่ีจัดซ้ือ      
(รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

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 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 450,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/673 10 พ.ย. 64
450,000.00 450,000.00 

3 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 64,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/674 10 พ.ย. 64
64,200.00 64,200.00 

4 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 300,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/693 18 พ.ย. 64
300,000.00 300,000.00 

5 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 72,430.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปรเฟสช่ันแนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด บ.โปรเฟสช่ันแนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/697 24 พ.ย. 64
72,430.00 72,430.00 

6 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 96,280.58 เฉพำะเจำะจง บ.แอฟฟินิเทค จ ำกัด บ.แอฟฟินิเทค จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/699 24 พ.ย. 64
96,280.58 96,280.58 

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

8 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 33,470.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปรเฟสช่ันแนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด บ.โปรเฟสช่ันแนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/739 7-ธ.ค.-64
33,470.00 33,470.00 

9 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 46,408.11 เฉพำะเจำะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/740 7-ธ.ค.-64
46,408.11 46,408.11 

10 จ้ำงตรวจ  31,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/742 7-ธ.ค.-64
31,100.00 31,100.00 

11 จ้ำงตรวจ  47,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/743 7-ธ.ค.-64
47,400.00 47,400.00 

12 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 2,343.30 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/744 7-ธ.ค.-64
2,343.30 2,343.30 

13 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอคอททอน จ ำกัด บ.ไบโอคอททอน จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/745 7-ธ.ค.-64
6,000.00 6,000.00 

14 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 80,360.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ำกัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/746 7-ธ.ค.-64
80,360.00 80,360.00 

15 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 15,875.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด บ.แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/747 7-ธ.ค.-64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   31   เดือน  มกรำคม   พศ.2565
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง    วงเงินท่ีจัดซ้ือ      
(รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   31   เดือน  มกรำคม   พศ.2565
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

15,875.00 15,875.00 
16 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 41,730.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/748 7-ธ.ค.-64

41,730.00 41,730.00 
17 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 3,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน - ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บ.เอน - ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/749 7-ธ.ค.-64

3,800.00 3,800.00 
18 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/750 7-ธ.ค.-64

12,840.00 12,840.00 
19 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 81,855.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/751 7-ธ.ค.-64

81,855.00 81,855.00 
20 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 5,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/752 7-ธ.ค.-64

5,400.00 5,400.00 
21 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 24,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอส.เค. เอเชีย เมดิคอล จ ำกัด บ.เอส.เค. เอเชีย เมดิคอล จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/001 4-ม.ค.-64

24,800.00 24,800.00 
22 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 3,840.00 เฉพำะเจำะจง บ.บี เวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.บี เวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/002 4-ม.ค.-64

3,840.00 3,840.00 
23 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 27,250.76 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/003 4-ม.ค.-64

27,250.76 27,250.76 



แบบ สขร. 1

1 จา้งท าป้ายไวนิล 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บา้นงานศลิป์ 1,700.00 บา้นงานศลิป์ 1,700.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 054/2565, 5 ม.ค.2565 -

2 จา้งซอ่มครุภณัฑย์านพาหนะ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง กติตศิกัดิ ์ 12,800.00 กติตศิกัดิ ์ 12,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 055/2565, 5 ม.ค.2565 65017021293

3 ซือ้วสัดอุปุโภคบรโิภค 5,275.00 5,275.00 เฉพาะเจาะจง แจค๊น า้แข็ง 5,275.00 แจค๊น า้แข็ง 5,275.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 056/2565, 6 ม.ค.2565 65017036334

4 ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 9,332.00 9,332.00 เฉพาะเจาะจง ศรภีณัฑ ์ 9,332.00 ศรภีณัฑ ์ 9,332.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 057/2565, 6 ม.ค.2565 65017069188

5 ซือ้ครุภณัฑส์ านักงาน 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นวลนิตย ์กรุป๊ 11,400.00 หจก.นวลนิตย ์กรุป๊ 11,400.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 059/2565, 6 ม.ค.2565 65017078334

6 จา้งซอ่มครุภณัฑย์านพาหนะ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง วอ่งวฒันศลิป์ 2,000.00 วอ่งวฒันศลิป์ 2,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 060/2565, 7 ม.ค.2565

7 จา้งซอ่มครุภณัฑส์ านักงาน 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกลู รศัมี 18,500.00 นายอนุกลู รศัมี 18,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 061/2565, 7 ม.ค.2565 65017092934

8 จา้งขนขยะตดิเชือ้ไปท าลาย 17,542.46 17,542.46 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท ์ 17,542.46 หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท ์ 17,542.46 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 062/2565, 11 ม.ค. 2565 65027141399

9 ซือ้วสัดอุปุโภคบรโิภค 7,825.00 7,825.00 เฉพาะเจาะจง แจค๊น า้แข็ง 7,825.00 แจค๊น า้แข็ง 7,825.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 063/2565, 11 ม.ค. 2565 65027003339

10 จดัจา้งท าป้ายไวนิล 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บา้นงานศลิป์ 1,700.00 บา้นงานศลิป์ 1,700.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 064/2565, 11 ม.ค. 2565

11 ซือ้วสัดสุ านักงาน 20,882.00 20,882.00 เฉพาะเจาะจง บา้นงานศลิป์ 20,882.00 บา้นงานศลิป์ 20,882.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 065/2565, 11 ม.ค. 2565 65017330276

12 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 24,610.00 หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 24,610.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 066/2565, 14 ม.ค. 2565 65017333282

13 ซือ้วสัดเุคมี 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บญุมากเคมคีอลซพัพลาย 21,600.00 บญุมากเคมคีอลซพัพลาย 21,600.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 067/2565, 14 ม.ค. 2565 65017335574

14 ซือ้วสัดสุ านักงาน 7,649.99 7,649.99 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท 7,649.99 บ.ออฟฟิศเมท 7,649.99 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 068/2565, 14 ม.ค. 2565 65017338404

15 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.พลาสตกิ สโตร ์ 17,400.00 บ.พลาสตกิ สโตร ์ 17,400.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 069/2565, 18 ม.ค. 2565 65017393357

16 ซือ้วสัดสุ านักงาน 5,261.00 5,261.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 5,261.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 5,261.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 070/2565, 18 ม.ค.2565 65017431689

17 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 15,536.40 15,536.40 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษไ์พบลูย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 15,536.40 หจก.พงษไ์พบลูย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 15,536.40 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 071/2565, 18 ม.ค.2565 65017435687

18 ซือ้วสัดสุ านักงาน 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 23,200.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 23,200.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 072/2565, 25 ม.ค.2565 65017474746

19 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 28,500.00 ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 28,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 073/2565, 25 ม.ค.2565 65017478353

20 จา้งซอ่มครุภณัฑย์านพาหนะ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง กติตศิกัดิ ์ 12,800.00 กติตศิกัดิ ์ 12,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 076/2565, 3 ก.พ.2565 65027135229

21 ซือ้วสัดยุานพาหนะ 149.00 149.00 เฉพาะเจาะจง ศรภีณัฑ ์ 149.00 ศรภีณัฑ ์ 149.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

22 จา้งท าตรายาง 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง บา้นงานศลิป์ 140.00 บา้นงานศลิป์ 140.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

23 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 66.00 66.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 66.00 ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 66.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

24 ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,486.00 3,486.00 เฉพาะเจาะจง ศรภีณัฑ ์ 3,486.00 ศรภีณัฑ ์ 3,486.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

25 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 1,520.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 1,520.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

26 คา่เบีย้ประกนัภยัรถยนตร์าชการ 77,225.11 77,225.11 เฉพาะเจาะจง กรุงเทพประกนัภยั 77,225.11 กรุงเทพประกนัภยั 77,225.11 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

27 คา่ใชจ้า่ยโครงการ 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสูค่วามเป็นเลศิ Smart Service 156,000.00 โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสูค่วามเป็นเลศิ Smart Service 156,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

28 คา่ใชจ้า่ยโครงการ 236,000.00 236,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสูค่วามเป็นเลศิ Smart Service 236,000.00 โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสูค่วามเป็นเลศิ Smart Service 236,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

29 ซือ้วสัดสุ านักงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรน์ พร ิน้เทค แอนด ์เลเบิล้ จ ากดั 4,000.00 บ.โมเดอรน์ พร ิน้เทค แอนด ์เลเบิล้ จ ากดั 4,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

30 คา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่ 2,922.79 2,922.79 เฉพาะเจาะจง AIS 2,922.79 AIS 2,922.79 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

31 ซือ้วสัดเุช ือ้เพลงิหลอ่ลืน่ 48,401.00 48,401.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อสิรนิทรก์ารคา้ 48,401.00 หจก.อสิรนิทรก์ารคา้ 48,401.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

32 จา้งเหมาบรกิารดแูลผูส้งูอายภุาวะพึง่พงิ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ชืน่กมล ใจศิร ิ 1,800.00 ชืน่กมล ใจศิร ิ 1,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 161/2564, 31 ม.ค.2565 64077027510

32 จา้งเหมาประกอบอาหารผูป่้วย(ปรุงส าเรจ็) 120,180.00 120,180.00 เฉพาะเจาะจง นาง นรา ธนารกัษ ์ 120,180.00 นาง นรา ธนารกัษ ์ 120,180.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

33 จา้งเหมาบรกิารดแูลตน้ไม ้สนามหญา้ 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 39,500.00 หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 39,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - 64097787997

34 จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาด 166,000.00 166,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 166,000.00 หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 166,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - 64097599275

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซือ้/จา้ง

เลขทีโ่ครงการ
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2565

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้

ล าดบั งานทีจ่ดัซ ือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงินที่

จดัซ ือ้หรอืจดั

จา้ง

ราคากลาง

(บาท)
วธิซี ือ้หรอืจา้ง

รายชือ่ผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา
เหตุผลทีค่ดัเลอืก

โดยสรุป


