
แบบ สขร. 1

1 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 16,713.40 16,713.40 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษไ์พบูลย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 16,713.40 หจก.พงษไ์พบูลย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 16,713.40 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 057/2566, 4 ม.ค.2566 66017074958

2 ซือ้วสัดสุ านักงาน 2,988.00 2,988.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั 2,988.00 บ.โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั 2,988.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

3 ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,707.10 2,707.10 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิไพศาลการไฟฟ้า 2,707.10 หจก.กจิไพศาลการไฟฟ้า 2,707.10 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

4 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง สิรริตัน ์เทรดดิง้ 19,000.00 สิรริตัน ์เทรดดิง้ 19,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 058/2566, 4 ม.ค.2566 66017186219

5 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 1,870.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 1,870.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

6 ซือ้วสัดสุ านักงาน 5,051.00 5,051.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 5,051.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 5,051.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 059/2566, 6 ม.ค.2566 66017196274

7 จา้งเหมาจดัท าชดุเคร ือ่งมอืทีจ่ าเป็น 3,340.00 3,340.00 เฉพาะเจาะจง นาง สรุยีร์ตัน ์ปานปน 3,340.00 นาง สรุยีร์ตัน ์ปานปน 3,340.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

8 จา้งท าป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอรบ์อรด์ 1,130.00 1,130.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบา้นงานศลิป์ 1,130.00 รา้นบา้นงานศลิป์ 1,130.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 060/2566, 6 ม.ค.2566 -

9 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง รา้นศรภีณัฑ ์ 760.00 รา้นศรภีณัฑ ์ 760.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

10 ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง รา้นศรภีณัฑ ์ 3,740.00 รา้นศรภีณัฑ ์ 3,740.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

11 ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง รา้นศรภีณัฑ ์ 870.00 รา้นศรภีณัฑ ์ 870.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

12 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 6,900.00 ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 6,900.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 061/2566, 6 ม.ค.2566 66017231509

13 ซือ้วสัดสุ านักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรน์ พร ิน้เทค แอนด ์เลเบิล้ จ ากดั 9,000.00 บ.โมเดอรน์ พร ิน้เทค แอนด ์เลเบิล้ จ ากดั 9,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 062/2566, 10 ม.ค.2566 66017252272

14 จา้งเชค็ระยะครภุณัฑย์านพาหนะ 2,663.77 2,663.77 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้กาญจนบุร ี1995 2,663.77 บ.โตโยตา้กาญจนบุร ี1995 2,663.77 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 063/2566, 16 ม.ค.2566 -

15 จา้งซอ่มครภุณัฑย์านพาหนะ 9,352.87 9,352.87 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้กาญจนบุร ี1995 9,352.87 บ.โตโยตา้กาญจนบุร ี1995 9,352.87 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 064/2566, 16 ม.ค.2566 66017327227

16 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 5,400.00 ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 5,400.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 065/2566, 17 ม.ค.2566 66017306911

17 จา้งซอ่มครภุณัฑย์านพาหนะ 909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง รา้นแสงชโูตแอร ์ 909.50 รา้นแสงชโูตแอร ์ 909.50 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

18 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 49,220.00 หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 49,220.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 066/2566, 17 ม.ค.2566 66017332072

19 ซือ้ครภุณัฑโ์รงงาน 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลองถม 4 กาญจนบุร ี 5,800.00 บ.คลองถม 4 กาญจนบุร ี 5,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 067/2566, 17 ม.ค.2566 66017381770

20 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษไ์พบูลย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 12,412.00 หจก.พงษไ์พบูลย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 12,412.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 068/2566, 20 ม.ค.2566 66017411885

21 ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 530.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 530.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

22 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 4,292.00 4,292.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 4,292.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 4,292.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

23 ซือ้วสัดสุ านักงาน 4,175.00 4,175.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 4,175.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 4,175.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

24 จา้งท าตรายาง 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบา้นงานศลิป์ 110.00 รา้นบา้นงานศลิป์ 110.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

25 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 15,480.00 15,480.00 เฉพาะเจาะจง ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 15,480.00 ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 15,480.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 069/2566, 20 ม.ค.2566 66017493091

26 ซือ่วสัดยุานพาหนะ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ฉัตรชยั เซอรว์สิ (บี)้ 500.00 ฉัตรชยั เซอรว์สิ (บี)้ 500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

27 ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 34,546.02 34,546.02 เฉพาะเจาะจง บ.ทศัศพิรเอ็นเทอไพร ์จ ากดั 34,546.02 บ.ทศัศพิรเอ็นเทอไพร ์จ ากดั 34,546.02 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 070/2566, 24 ม.ค.2566 66017526812

28 จา้งเชค็ระยะครภุณัฑย์านพาหนะ 3,684.84 3,684.84 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้กาญจนบุร ี1995 3,684.84 บ.โตโยตา้กาญจนบุร ี1995 3,684.84 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 071/2566, 24 ม.ค.2566 -

29 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 300.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 300.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

30 ซือ้วสัดสุ านักงาน 6,506.00 6,506.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 6,506.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 6,506.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 072/2566, 27 ม.ค.2566 66017538419

31 ซือ้วสัดสุ านักงาน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น-พราวด ์เซอรว์สิแอนดซ์พัพลาย จ ากดั 1,800.00 บ.เอ็น-พราวด ์เซอรว์สิแอนดซ์พัพลาย จ ากดั 1,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

32 ซือ้วสัดสุ านักงาน(โครงการ) 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจยัเสีย่งยาเสพตดิ 5.1 1,800.00 โครงการลดปัจจยัเสีย่งยาเสพตดิ 5.1 1,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

33 ซือ้วสัดสุ านักงาน(โครงการ) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจยัเสีย่งยาเสพตดิ 5.4 2,000.00 โครงการลดปัจจยัเสีย่งยาเสพตดิ 5.4 2,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

34 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 2,185.00 2,185.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 2,185.00 ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 2,185.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

35 ซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 1,360.00 ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 1,360.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

36 ซือ้วสัดสุ านักงาน 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 1,850.00 ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 1,850.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

37 ซือ้วสัดอุุปโภคบรโิภค 11,850.00 11,850.00 เฉพาะเจาะจง แจค๊น า้แข็ง 11,850.00 แจค๊น า้แข็ง 11,850.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 073/2566, 27 ม.ค.2566 66037017747

38 จา้งขนขยะตดิเชือ้ไปท าลาย 9,422.66 9,422.66 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท ์ซเีท็มส ์ 9,422.66 หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท ์ซเีท็มส ์ 9,422.66 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 074/2566, 27 ม.ค.2566 66037053956

39 ซือ้วสัดเุช ือ้เพลงิหลอ่ลืน่ 47,984.00 47,984.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อสิรนิทรก์ารคา้ 47,984.00 หจก.อสิรนิทรก์ารคา้ 47,984.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

40 จา้งเหมาประกอบอาหารผูป่้วย(ปรงุส าเรจ็) 113,185.00 113,185.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ภทัรนันท ์กาญจนววิฒัน์ 113,185.00 นางสาว ภทัรนันท ์กาญจนววิฒัน์ 113,185.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

41 จา้งเหมาบรกิารดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าแลง อคัรพนัธไ์พโรจน์ 1,200.00 นางจ าแลง อคัรพนัธไ์พโรจน์ 1,200.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - 65087656346

42 จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาด 173,250.00 173,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 173,250.00 หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 173,250.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - 65117378647

43 จา้งเหมาบรกิารดแูลตน้ไม ้สนามหญา้ 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 40,500.00 หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 40,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - 65097612331
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แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่โครงกำร
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 รายงานขออนมุัติเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 961.93                  961.93         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรู อนิเตอร์เนต็ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษทั ทรู อนิเตอร์เนต็ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ใช้ในงานราชการ 13 ธันวาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขออนมุัติเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 1,175.93               1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 13 ธันวาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขออนมุัติเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 1,175.93               1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 16 ธันวาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขออนมุัติเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 3,081.60               3,081.60      เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 21 ธันวาคม 2565
(CAT) (CAT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขออนมุัติเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 1,068.93               1,068.93      เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 21 ธันวาคม 2565
(TOT) (TOT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

6 รายงานขออนมุัติเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 3,638.00               3,638.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิท ีบรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทริปเปลิท ีบรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 3 มกราคม 2566
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 11,102.32            

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2566
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ค่ำอินเตอร์เน็ต



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่โครงกำร
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 รายงานขอซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 311,500.00          311,500.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุน่ส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูชั่น ห้างหุน่ส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูชั่น ใช้ในงานราชการ 20 ธันวาคม 2565 65127318291
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 311,500.00         

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม  2566
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่โครงกำร
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 19,581.00          19,581.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เมมโมรีทูเดย์ จ ากัด บริษทั เมมโมรีทูเดย์ จ ากัด ใช้ในงานราชการ 26 ธันวาคม 2565 66017056894
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 91,450.00          91,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 5 มกราคม 2566 66017134889
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 68,025.00          68,025.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอส.วาย.คอมพวิเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ บริษทั เค.เอส.วาย.คอมพวิเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ ใช้ในงานราชการ 5 มกราคม 2566 66017212344
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 17,700.00          17,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 11 มกราคม 2566 66017269970
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 13,482.00          13,482.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เมมโมรีทูเดย์ จ ากัด บริษทั เมมโมรีทูเดย์ จ ากัด ใช้ในงานราชการ 26 มกราคม 2566 66017530793
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 210,238.00       

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2566
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ .กำญจนบุรี

วัสดุคอมพิวเตอร์



แบบ สขร. 1

1 ซือ้วสัดทัุนตกรรม 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมเีนน้ 25,500.00 หจก.เอ็มมเีนน้ 25,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 016/2566,6 มค 2566 66017168105

2 จา้งเหมาท าฟันปลอม 21,378.60 21,378.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เด็นทาเนยีร ์จ ากดั 21,378.60 บรษัิท เด็นทาเนยีร ์จ ากดั 21,378.60 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 017/2566,6 มค 2566 66017218284

3 ซือ้วสัดทัุนตกรรม 5,025.00 5,025.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซีย่งไฮทั้นตภัณฑ์ 5,025.00 หจก.เซีย่งไฮทั้นตภัณฑ์ 5,025.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 018/2566,20 มค 256666017502189

ราคากลาง

(บาท)
วธิซีือ้หรอืจา้ง

เหตผุลทีค่ดัเลอืก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซือ้/

จา้ง
ผูเ้สนอราคา ราคา

แบบสรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2566

ฝ่ายทนัตกรรม  โรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้

เลขทีโ่ครงการ

รายชือ่ผูเ้สนอราคา

ล าดบั งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา

ราคาผูไ้ดร้บัคดัเลอืก

วงเงนิที่

จดัซือ้หรอื

จดัจา้ง



1 Ibuprofen 200  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี  8,400.00 ทีเอ็นพี  8,400.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017225852
001/001/090

2 simvastatin 20  27,600.00  27,600.00 เฉพาะเจาะจง Greater  27,600.00 Greater  27,600.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017230156
002/002/091

3 Digoxin 0.25  1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง ทีโอ  1,800.00 ทีโอ  1,800.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017230941
Cafergot  2,160.00  2,160.00 เฉพาะเจาะจง ทีโอ  2,160.00 ทีโอ  2,160.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 003/003/092

HCTZ 25  5,400.00  5,400.00 เฉพาะเจาะจง ทีโอ  5,400.00 ทีโอ  5,400.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

4 Folic 5  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง SPS  4,000.00 SPS  4,000.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017231621
Folic 5  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง SPS  2,000.00 SPS  2,000.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 004/004/093

5 warfarin 3  3,900.00  3,900.00 เฉพาะเจาะจง Continantal  3,900.00 Continantal  3,900.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017249438
warfarin 5  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง Continantal  4,500.00 Continantal  4,500.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 005/005/094

มะขามแขกแคปซูล  3,600.00  3,600.00 เฉพาะเจาะจง Continantal  3,600.00 Continantal  3,600.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

เลขท่ีโครงการ
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา

แบบสขร.๑
แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม

ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือยา วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา



6 Etoricoxib 90  mg  24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง พรอสฟาร์มา  24,000.00 พรอสฟาร์มา  24,000.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017250235
006/006/095

7 Dimenhydrinate 50mg  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีแมน  7,000.00 ทีแมน  7,000.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017250995
007/007/096

8 Amoxy/clav 228.5 syrup  3,745.00  3,745.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม์  3,745.00 ดีทแฮลม์  3,745.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017251811
Berodual NB 4 ml  8,667.00  8,667.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม์  8,667.00 ดีทแฮลม์  8,667.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 008/008/097

9 Enalapril 5 mg  13,600.00  13,600.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน  13,600.00 เบอร์ลิน  13,600.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017252782
Pioglitazone 30mg  9,900.00  9,900.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน  9,900.00 เบอร์ลิน  9,900.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 009/009/098

Amox/clav 1 g  11,100.00  11,100.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน  11,100.00 เบอร์ลิน  11,100.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

10 Omeprazole 40 INJ  6,600.00  6,600.00 เฉพาะเจาะจง ภิญโญ  6,600.00 ภิญโญ  6,600.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017253803
010/010/099

11 Dicloxacillin 250  13,410.00  13,410.00 เฉพาะเจาะจง DKSH  13,410.00 DKSH  13,410.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017313838
Dicloxacillin 250  13,410.00  13,410.00 เฉพาะเจาะจง DKSH  13,410.00 DKSH  13,410.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 011/011/100

Amoxycillin 500  8,800.00  8,800.00 เฉพาะเจาะจง DKSH  8,800.00 DKSH  8,800.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

12 Seretide evohaler25/250  33,769.20  33,769.20 เฉพาะเจาะจง ซูลิค  33,769.20 ซูลิค  33,769.20 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017315045
NSS 100 ml  22,400.00  22,400.00 เฉพาะเจาะจง ซูลิค  22,400.00 ซูลิค  22,400.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 012/012/101

NSS irrigation 1000ml  21,600.00  21,600.00 เฉพาะเจาะจง ซูลิค  21,600.00 ซูลิค  21,600.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

RI 10ml INJ  1,123.50  1,123.50 เฉพาะเจาะจง ซูลิค  1,123.50 ซูลิค  1,123.50 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข



13 Omeprazole 20  39,001.50  39,001.50 เฉพาะเจาะจง อินแพคฟาร์มา 39,001.50 อินแพคฟาร์มา  39,001.50 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 06 มค.2566 66017316028
Paracetamol 500  19,260.00  19,260.00 เฉพาะเจาะจง อินแพคฟาร์มา 19,260.00 อินแพคฟาร์มา  19,260.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 013/013/102

Paracetamol 500  19,260.00  19,260.00 เฉพาะเจาะจง อินแพคฟาร์มา 19,260.00 อินแพคฟาร์มา  19,260.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินท่ีจัดซ้ือ     
 (รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

1 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 105,589.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/111 28-ธ.ค.-65
105,589.00 105,589.00 

2 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 62,949.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/112 28-ธ.ค.-65
62,949.00 62,949.00 

3 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 55,818.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/113 28-ธ.ค.-65
55,818.00 55,818.00 

                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   31  เดือน  มกรำคม  พศ.2566

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง    วงเงินท่ีจัดซ้ือ    
  (รำคำกลำง) บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

1 เช่ำเคร่ือง 41,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทีจีแอล เมดิคอล ซิสเต็ม จ ำกัด บ.ทีจีแอล เมดิคอล ซิสเต็ม จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/299 14-ก.ย.-65 65097521520

41,500.00 41,500.00 
2 เช่ำเคร่ือง 41,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/300 14-ก.ย.-65 65097521781

41,500.00 41,500.00 
3 จ้ำงตรวจ 117,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/407 28-ธ.ค.-65

117,500.00 117,500.00 
4 จ้ำงตรวจ 22,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/408 28-ธ.ค.-65

22,750.00 22,750.00 
5 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 28,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนิวโปร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนิวโปร คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/409 28-ธ.ค.-65 66017240394

28,500.00 28,500.00 
6 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 63,548.70 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/410 28-ธ.ค.-65 66017243046

63,548.70 63,548.70 
7 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 37,955.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/411 28-ธ.ค.-65 66017244897

37,955.00 37,955.00 
8 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 14,150.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด บ.เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/412 28-ธ.ค.-65 66017248010

14,150.00 14,150.00 
9 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 2,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/413 28-ธ.ค.-65 -

2,800.00 2,800.00 
10 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 3,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/414 28-ธ.ค.-65 -

3,700.00 3,700.00 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม

โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   31   เดือน  มกรำคม  พ.ศ.2566



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง    วงเงินท่ีจัดซ้ือ    
  (รำคำกลำง) บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGPเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

11 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 3,600.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วีอำร์ ซัพพอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วีอำร์ ซัพพอร์ต คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/415 28-ธ.ค.-65 -

3,600.00 3,600.00 
12 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 105,609.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/415 28-ธ.ค.-65 66017307957

105,609.00 105,609.00 
13 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 92,341.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/002 4-ม.ค.-66 66017447504

92,341.00 92,341.00 
14 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 12,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/003 4-ม.ค.-66 66017456584

12,000.00 12,000.00 
15 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 4,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.นิภำนันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิซ จ ำกัด บ.นิภำนันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิซ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/004 4-ม.ค.-66 -

4,500.00                         4,500.00                     


