
ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง
    วงเงินท่ีจัดซ้ือ      

(รำคำกลำง)บำท
วิธืซ้ือ/จ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

1 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 16,300.00 เฉพำะเจำะจง
บ.แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำน์ 
จ ำกัด

บ.แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำน์ 
จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/039 17-ส.ค.-65

16,300.00 16,300.00 

2 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บ.อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/047 31-ส.ค.-65
6,000.00 6,000.00 

โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย
วันท่ี   30   เดือน  กันยำยน  พศ.2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินท่ี
จัดซ้ือ      

(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 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ  11,990.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/285 29-ส.ค.-65
11,990.00 11,990.00 

4 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ  3,745.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/286 29-ส.ค.-65
3,745.00 3,745.00 

5 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 88,275.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/287 29-ส.ค.-65
88,275.00 88,275.00 

6 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 353.10 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/288 29-ส.ค.-65
353.10 353.10 

7 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 11,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอคอททอน จ ำกัด บ.ไบโอคอททอน จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/289 29-ส.ค.-65
11,600.00 11,600.00 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   30   เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 84,000.00         84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 25 สิงหาคม 2565 65087715439
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 84,000.00        

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน  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 11 สิงหาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 11 สิงหาคม 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 สิงหาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,081.60              3,081.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 22 สิงหาคม 2565
(CAT) (CAT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,068.93              1,068.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 22 สิงหาคม 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 กันยายน 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 11,102.32           

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ค่ำอินเตอร์เน็ต


