
แบบ สขร. 1

1 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 10,600.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 10,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 026/2565,4 ก.ค 2565 65077070432
2 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 11,200.00 บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 11,200.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 027/2565,4 ก.ค 2565 65077080633
3 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 2,130.00 บริษัท ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 2,130.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
4 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์ส ซัพลาย จ ากัด 12,000.00 บริษัท มาร์ส ซัพลาย จ ากัด 12,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 028/2565,12 ก.ค 2565 65077370765
5 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 10,950.00 10,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ชูมิตร 1967 จ ากัด 10,950.00 บริษัท  ชูมิตร 1967 จ ากัด 10,950.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 029/2565,12 ก.ค 2565 65077373175
6 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 22,129.74 22,129.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 22,129.74 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 22,129.74 ถูกต้องตามเง่ือนไข 030/2565,12 ก.ค 2565 65077375815
7 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 10,860.00 10,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 10,860.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 10,860.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 031/2565,12 ก.ค 2565 65077412937

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

เลขท่ีโครงการ
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา



1 Metformin500  28,890.00  28,890.00 เฉพาะเจาะจง medicpharma  28,890.00 medicpharma  28,890.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65 65077171394
albedazole200  2,400.00  2,400.00 เฉพาะเจาะจง  2,400.00  2,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 369/386/180
tramadol50  4,808.58  4,808.58 เฉพาะเจาะจง  4,808.58  4,808.58 ถูกต้องตามเง่ือนไข

2 gabapentin 300  20,500.00  20,500.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์  20,500.00 อาร์เอ็กซ์  20,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65 65077173285
simethicone80  6,420.00  6,420.00 เฉพาะเจาะจง  6,420.00  6,420.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 370/387/181

3 Lacoph eye drop  9,120.00  9,120.00 เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล  9,120.00 แสงไทยเมดิคอล  9,120.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65 65077176402
Histaoph eye drop  6,096.00  6,096.00 เฉพาะเจาะจง  6,096.00  6,096.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 374/388/182
Gluco oph  3,120.00  3,120.00 เฉพาะเจาะจง  3,120.00  3,120.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข

4 bilastin 20  6,248.80  6,248.80 เฉพาะเจาะจง zuelling  6,248.80 zuelling  6,248.80 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65 65077195574
nebivolol 5  44,768.80  44,768.80 เฉพาะเจาะจง  44,768.80  44,768.80 ถูกต้องตามเง่ือนไข 372/389/183
theophylline200  14,400.06  14,400.06 เฉพาะเจาะจง  14,400.06  14,400.06 ถูกต้องตามเง่ือนไข

5 pioglitazone 30  9,900.00  9,900.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน  9,900.00 เบอร์ลิน  9,900.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65 65077198026
373/390/184

6 Thiamine100  2,520.00  2,520.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมดฟาร์มา  2,520.00 พรีเมดฟาร์มา  2,520.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65
salbutamolMDI  3,323.00  3,323.00 เฉพาะเจาะจง  3,323.00  3,323.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 374/391/185

7 Ferrous fumarate200 8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง พาตาร์แลบ  8,000.00 พาตาร์แลบ  8,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65 65077207685
Nifedipine10  170.00  170.00 เฉพาะเจาะจง  170.00  170.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 375/392/186
Guaifenasin 200  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง  6,500.00  6,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข

8 methimazole 5  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล  7,000.00 เอสพีเอส เมดิคอล  7,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65 65077210713
376/393/187

แบบสขร.๑
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือยาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือ/จ้าง
เลขท่ีโครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา



9 simethicone drop  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์  900.00 ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์  900.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65 65077213293
Ibuprofen200  5,600.00  5,600.00 เฉพาะเจาะจง  5,600.00  5,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 377/394/188
Ibuprofen200  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง  8,400.00  8,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข

10 berodual NB 4 ml  8,667.00  8,667.00 เฉพาะเจาะจง Diethelm(ดีทแฮม)  8,667.00 Diethelm(ดีทแฮม)  8,667.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65 65077215974
384/401/189

11 Spironolactone25  2,310.00  2,310.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  2,310.00 เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  2,310.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 04/7/65 6507724878
enalapril20  13,200.00  13,200.00 เฉพาะเจาะจง  13,200.00  13,200.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 386/403/190
clozapine100  2,700.00  2,700.00 เฉพาะเจาะจง  2,700.00  2,700.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข

12 dicloxacillin 250  13,410.00  13,410.00 เฉพาะเจาะจง DKSH  13,410.00 DKSH  13,410.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/7/65 65077441904
amoxycillin 500  8,800.00  8,800.00 เฉพาะเจาะจง  8,800.00  8,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 389/404/191
sodamint 300  1,540.80  1,540.80 เฉพาะเจาะจง  1,540.80  1,540.80 ถูกต้องตามเง่ือนไข
Gliclazide 60  25,680.00  25,680.00 เฉพาะเจาะจง  25,680.00  25,680.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข
Gemfibrozil 300  28,500.00  28,500.00 เฉพาะเจาะจง  28,500.00  28,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข

13 ERIG 1000 iu  36,000.00  36,000.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอเนท-เอเชีย  36,000.00 ไบโอเนท-เอเชีย  36,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/7/65 65077444040
390/405/192

14 ORS ผู้ใหญ่  9,120.00  9,120.00 เฉพาะเจาะจง ซีฟาม  9,120.00 ซีฟาม  9,120.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/7/65 65077446232
391/406/193

15 domperidone 10  3,060.00  3,060.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม  3,060.00 ชุมชนเภสัชกรรม  3,060.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/7/65 65077449118
hydralazine 25  13,500.00  13,500.00 เฉพาะเจาะจง  13,500.00  13,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 392/407/194

16 sterile gel 5 g  5,350.00  5,350.00 เฉพาะเจาะจง ซูลิค ฟาร์มา  5,350.00 ซูลิค ฟาร์มา  5,350.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/7/65 65077451149
NSS 100 ml  22,392.96  22,392.96 เฉพาะเจาะจง  22,392.96  22,392.96 ถูกต้องตามเง่ือนไข 393/408/195

17 streptokinase inj  27,000.00  27,000.00 เฉพาะเจาะจง Cosma  27,000.00 Cosma  27,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/7/65 65077455899
394/409/196



แบบ สขร. 1

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

1 รายงานขอซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 246,000.00         246,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ใช้ในงานราชการ 1 กรกฎาคม 2565 65077237763
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 246,000.00         

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฏำคม 2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



แบบ สขร. 1

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 37,085.00         37,085.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 30 มิถุนายน 2565 65077063600
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,970.00           8,970.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 1 กรกฎาคม 2565 65077126860
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 47,300.00         47,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ใช้ในงานราชการ 4 กรกฎาคม 2565 65077236528
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,900.00         19,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 11 กรกฎาคม 2565 65077275111
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 84,000.00         84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 21 กรกฎาคม 2565 65077411541
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 197,255.00      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม  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 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 961.93                 961.93        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ใช้ในงานราชการ 13 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 13 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 17 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

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

7 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,638.00              3,638.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 11 กรกฎาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

1 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 961.93                 961.93        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ใช้ในงานราชการ 12 กรกฎาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 15,702.25           

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ค่ำอินเตอร์เน็ต



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

   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 จ้ำงตรวจ 17,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/174 19-พ.ค.-65 65087024728
17,500.00 17,500.00 

4 จ้ำงตรวจ 43,550.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/175 19-พ.ค.-65 65087025404
43,550.00 43,550.00 

5 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 53,305.28 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/225 28-มิ.ย.-65 65077155259
53,305.28 53,305.28 

6 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 32,480.00 เฉพำะเจำะจง บ.มีโดส จ ำกัด บ.มีโดส จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/226 28-มิ.ย.-65 65077156155
32,480.00 32,480.00 

7 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 8,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/227 28-มิ.ย.-65 65077157561
8,500.00 8,500.00 

8 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 6,848.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/228 28-มิ.ย.-65 65077169832
6,848.00 6,848.00 

9 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 5,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/237 4-ก.ค.-65 65077380250
5,000.00 5,000.00 

10 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 26,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/238 4-ก.ค.-65 65077382995
26,000.00 26,000.00 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   31   เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   
   (รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง
 รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขโครงกำร EGP

1
จ้ำงตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร

41,635.00 เฉพำะเจำะจง
Professional Laboratory 

Management Corp Public 

Company Limited

Professional Laboratory 

Management Corp Public 

Company Limited
คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/019 28-มิ.ย.-65

41,635.00 41,635.00 

2
จ้ำงตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร

61,967.63 เฉพำะเจำะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/020 28-มิ.ย.-65

61,967.63 61,967.63 

3
จ้ำงตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร

34,360.00 เฉพำะเจำะจง บ. เฟิร์มเมอร์ จ ำกัด บ. เฟิร์มเมอร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/021 28-มิ.ย.-65

34,360.00 34,360.00 

โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย
วันท่ี   31   เดือน  กรกฎำคม  พศ.2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 





แบบ สขร. 1

1 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง 2,000.00 หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง 2,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 885.00 885.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 885.00 ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 885.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,810.00 4,810.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 4,810.00 ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 4,810.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 1,540.00 ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 1,540.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
5 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอ ทู ไทร์ จ ากัด 3,200.00 บ.โอ ทู ไทร์ จ ากัด 3,200.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
6 จ้างเหมาติดม่านห้องประชุมเสรี 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ล้านผ้าม่าน กาญจนบุรี 3,750.00 ล้านผ้าม่าน กาญจนบุรี 3,750.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 157/2565, 5 ก.ค. 2565 -
7 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 898.80 898.80 เฉพาะเจาะจง เอวี เล็คทรอนิคส์ 898.80 เอวี เล็คทรอนิคส์ 898.80 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,012.00 3,012.00 เฉพาะเจาะจง กันเองเคร่ืองเขียน 3,012.00 กันเองเคร่ืองเขียน 3,012.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง กันเองเคร่ืองเขียน 2,300.00 กันเองเคร่ืองเขียน 2,300.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -

10 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ไพบูลย์ ดิสทริบิวช่ัน 12,412.00 หจก.พงษ์ไพบูลย์ ดิสทริบิวช่ัน 12,412.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 158/2565, 6 ก.ค. 2565 65077112210
11 จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติหน้าห้องฉุกเฉิน 9,202.00 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดอลล่ี โซลูช่ัน จ ากัด 9,202.00 บ.ดอลล่ี โซลูช่ัน จ ากัด 9,202.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 159/2565, 6 ก.ค. 2565 65077155730
12 จ้างท าป้ายไวนิล(โครงการ) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง โครงการวัยรุ่นวัยใส มีทักษะชีวิตลดการต้ังครรภ์ 450.00 โครงการวัยรุ่นวัยใส มีทักษะชีวิตลดการต้ังครรภ์ 450.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
13 ซ้ือวัสดุส านักงาน(โครงการ) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง โครงการวัยรุ่น วัยใส มีทักษะชีวิตลดการต้ังครรภ์ 4,500.00 โครงการวัยรุ่น วัยใส มีทักษะชีวิตลดการต้ังครรภ์ 4,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
14 จ้างท าป้ายไวนิล(โครงการ) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีมะเร็งปากมดลูก 450.00 โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีมะเร็งปากมดลูก 450.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
15 ซ้ือวัสดุส านักงาน(โครงการ) 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีมะเร็งปากมดลูก 4,800.00 โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีมะเร็งปากมดลูก 4,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
16 จ้างท าป้ายไวนิล(โครงการ) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง โครงการเฝ้าระวังมะเร็งล าไส้ 450.00 โครงการเฝ้าระวังมะเร็งล าไส้ 450.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง
เลขท่ีโครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา



17 ซ้ือวัสดุส านักงาน(โครงการ) 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง โครงการเฝ้าระวังมะเร็งล าไส้ 4,800.00 โครงการเฝ้าระวังมะเร็งล าไส้ 4,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
18 จ้างท าตรายาง 370.00 370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านงานศิลป์ 370.00 ร้านบ้านงานศิลป์ 370.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
19 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ฉัตรชัย เซอร์วิส (บ้ี) 450.00 ฉัตรชัย เซอร์วิส (บ้ี) 450.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
20 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,425.97 5,425.97 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศศิพรเอ็นเทอไพร์ จ ากัด 5,425.97 บ.ทัศศิพรเอ็นเทอไพร์ จ ากัด 5,425.97 ถูกต้องตามเง่ือนไข 160/2565, 7 ก.ค. 2565 65077226969
21 จ้างท าป้ายไวนิล(โครงการ) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง โครงการเกษตรปลอดโรค 450.00 โครงการเกษตรปลอดโรค 450.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
22 ซ้ือวัสดุส านักงาน(โครงการ) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการเกษตรปลอดโรค 6,000.00 โครงการเกษตรปลอดโรค 6,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
23 จ้างท าป้ายไวนิล(โครงการ) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ 450.00 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ 450.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
24 ซ้ือวัสดุส านักงาน(โครงการ) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ 6,000.00 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ 6,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
25 ซ้ือวัสดุส านักงาน(โครงการ) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจัยเส่ียงด้านยาเสพติดฯ 5.1 800.00 โครงการลดปัจจัยเส่ียงด้านยาเสพติดฯ 5.1 800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
26 ซ้ือวัสดุส านักงาน(โครงการ) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจัยเส่ียงด้านยาเสพติดฯ 5.2 800.00 โครงการลดปัจจัยเส่ียงด้านยาเสพติดฯ 5.2 800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
27 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,990.20 1,990.20 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศศิพรเอ็นเทอไพร์ จ ากัด 1,990.20 บ.ทัศศิพรเอ็นเทอไพร์ จ ากัด 1,990.20 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
28 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง กันเองเคร่ืองเขียน 1,870.00 กันเองเคร่ืองเขียน 1,870.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,402.00 5,402.00 เฉพาะเจาะจง กันเองเคร่ืองเขียน 5,402.00 กันเองเคร่ืองเขียน 5,402.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 161/2565, 12 ก.ค. 2565 65077343865
30 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ไพบูลย์ ดิสทริบิวช่ัน 12,412.00 หจก.พงษ์ไพบูลย์ ดิสทริบิวช่ัน 12,412.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 162/2565, 12 ก.ค. 2565 65077367386
31 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 70,400.00 70,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง 70,400.00 หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง 70,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 163/2565, 19 ก.ค. 2565 65077474308
32 ซ้ือวัสดุแพทย์แผนไทย 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณา เป่ียมพร้อม 1,500.00 นางสาว วรรณา เป่ียมพร้อม 1,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง 1,000.00 หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง 1,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
34 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงหล่อล่ืน 43,388.00 43,388.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรินทร์การค้า 43,388.00 หจก.อิสรินทร์การค้า 43,388.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
35 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย(ปรุงส าเร็จ) 100,485.00 100,485.00 เฉพาะเจาะจง นาง นรา ธนารักษ์ 100,485.00 นาง นรา ธนารักษ์ 100,485.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
36 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส 1,800.00 หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข -

37 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส 39,500.00 หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส 39,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข -

38 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 166,000.00 166,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส 166,000.00 หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส 166,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข -


