
1 amoxycillin 500  5,280.00  5,280.00 เฉพาะเจาะจง DKSH  5,280.00 DKSH  5,280.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107263498
Amoxycillin 250  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง  1,200.00  1,200.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 527/536/281
เคาน์เตอร์เพนคูล  3,884.10  3,884.10 เฉพาะเจาะจง  3,884.10  3,884.10 ถูกต้องตามเง่ือนไข
Diamicron MR60  25,680.00  25,680.00 เฉพาะเจาะจง  25,680.00  25,680.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข
Dicloxacillin 250  13,410.00  13,410.00 เฉพาะเจาะจง  13,410.00  13,410.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข

2 paracetamol syrup  9,000.00  9,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี  9,000.00 ทีเอ็นพี  9,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107264324
R den  3,800.00  3,800.00 เฉพาะเจาะจง  3,800.00  3,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 528/537/282

3 allopurinol 100  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม  8,400.00 ชุมชนเภสัชกรรม  8,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107265284
529/538/283

4 madiplot 20  8,955.90  8,955.90 เฉพาะเจาะจง ซูลิค  8,955.90 ซูลิค  8,955.90 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107268058
Nuelin 200  14,400.06  14,400.06 เฉพาะเจาะจง  14,400.06  14,400.06 ถูกต้องตามเง่ือนไข 530/539/284
Bilastine 20  6,248.80  6,248.80 เฉพาะเจาะจง  6,248.80  6,248.80 ถูกต้องตามเง่ือนไข
Seretide evohaler 25/250 33,769.20  33,769.20 เฉพาะเจาะจง  33,769.20  33,769.20 ถูกต้องตามเง่ือนไข

5 tolperisone  10,500.00  10,500.00 เฉพาะเจาะจง เจ็ดดาว  10,500.00 เจ็ดดาว  10,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107271783
531/540/285

6 Triamcinolone.lotion  5,760.00  5,760.00 เฉพาะเจาะจง ทีแมน  5,760.00 ทีแมน  5,760.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107272153
Domperidone susp.  1,284.00  1,284.00 เฉพาะเจาะจง  1,284.00  1,284.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 532/541/286

7 Aniosyme(spray)  6,420.00  6,420.00 เฉพาะเจาะจง นัสนีน  6,420.00 นัสนีน  6,420.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107273190
533/542/287

8 Trihexyphenidyl 5  2,040.00  2,040.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพล่ี  2,040.00 เซ็นทรัลโพล่ี  2,040.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107273974
Griseofluvin 500  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง  900.00  900.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 534/543/288
Griseofluvin 500  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง  1,350.00  1,350.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข
Betahistine 12 mg  18,000.00  18,000.00 เฉพาะเจาะจง  18,000.00  18,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข
Clonazepam 2 mg  2,200.00  2,200.00 เฉพาะเจาะจง  2,200.00  2,200.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข

แบบสขร.๑
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือยา
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือ/จ้าง
เลขท่ีโครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือยา
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือ/จ้าง
เลขท่ีโครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

9 ORS ผู้ใหญ่  9,120.00  9,120.00 เฉพาะเจาะจง ซีฟาม  9,120.00 ซีฟาม  9,120.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107275147
534/543/289

10 Berodual MDI  22,898.00  22,898.00 เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล  22,898.00 ฮีลลอล  22,898.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107276303
536/545/290

11 folic  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติลฟาร์ม  6,000.00 คอนติเนนเติลฟาร์ม  6,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107277857
537/546/291

12 Levomet  8,340.00  8,340.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์  8,340.00 เมดไลน์  8,340.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107287214
537/546/292

13 Naproxen 250  3,809.20  3,809.20 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช  3,809.20 สหแพทย์เภสัช  3,809.20 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107287214
Glipizide 5  10,914.00  10,914.00 เฉพาะเจาะจง  10,914.00  10,914.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 540/548/293
Metformin 500  19,260.00  19,260.00 เฉพาะเจาะจง  19,260.00  19,260.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข

14 simvastatin 20  27,600.00  27,600.00 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  27,600.00 เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  27,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107289211
540/548/294

15 omeprazole 20  37,396.50  37,396.50 เฉพาะเจาะจง อินแพคฟาร์มา  37,396.50 อินแพคฟาร์มา  37,396.50 ถูกต้องตามเง่ือนไข 18/10/2565 65107290279
540/548/295



แบบสขร. 1 

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 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 (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/300 14-ก.ย.-65 65097521781

 41,500.00  41,500.00
3 จ้ำงตรวจ 53,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/313 30-ก.ย.-65

 53,400.00  53,400.00
4 จ้ำงตรวจ 44,880.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/314 30-ก.ย.-65

 44,880.00  44,880.00

5 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 2,500.00 เฉพำะเจำะจง
บ.โกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล 
จ ำกัด

บ.โกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล 
จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/317 5-ต.ค.-65 -

 2,500.00  2,500.00
6 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 58,760.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำร์ธำ กรุ๊ป จ ำกัด บ.มำร์ธำ กรุ๊ป จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/318 5-ต.ค.-65 65107205993

 58,760.00  58,760.00
7 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 13,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยก๊อส จ ำกัด บ.ไทยก๊อส จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/319 5-ต.ค.-65 65107233786

 13,000.00  13,000.00

8 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 16,100.00 เฉพำะเจำะจง
บ.น ำวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) 
จ ำกัด

บ.น ำวิวัฒน์กำรช่ำง 
(1992) จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/320 5-ต.ค.-65 65107245876

 16,100.00  16,100.00

9 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 3,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด
บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/321 5-ต.ค.-65 -

 3,900.00  3,900.00

10
จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์
กำรแพทย์

13,910.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด
บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/322 5-ต.ค.-65 65107248391

 13,910.00  13,910.00

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย
วันท่ี   31   เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม



ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ      

(รำคำกลำง) บำท
วิธืซ้ือ/จ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย
วันท่ี   31   เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

11 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 17,000.00 เฉพำะเจำะจง
บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ำกัด

บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี
 จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/323 5-ต.ค.-65 65107262663

 17,000.00  17,000.00

12 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 26,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/324 5-ต.ค.-65 65107266093

 26,000.00  26,000.00
13 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 1,829.70 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/325 5-ต.ค.-65 -

 1,829.70  1,829.70

14 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 142,310.00 เฉพำะเจำะจง
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/326 5-ต.ค.-65 65107275496

 142,310.00  142,310.00
15 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 21,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิวโปร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิวโปร คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/337 11-ต.ค.-65

 21,000.00  21,000.00

16 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 21,400.00 เฉพำะเจำะจง
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/338 11-ต.ค.-65

 21,400.00  21,400.00
17 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 7,720.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด บ.เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/339 11-ต.ค.-65

 7,720.00  7,720.00
18 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 37,054.10 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/340 11-ต.ค.-65

 37,054.10  37,054.10

19 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 26,010.00 เฉพำะเจำะจง
บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ำกัด

บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี
 จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/341 11-ต.ค.-65

 26,010.00  26,010.00

20
จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์
กำรแพทย์

9,000.00 เฉพำะเจำะจง
บ.ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ 
จ ำกัด

บ.ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ 
จ ำกัด

คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/347 19-ต.ค.-65

 9,000.00  9,000.00



แบบ สขร. 1

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,500.00           3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 3 ตุลาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,030.00         33,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 3 ตุลาคม 2565 65107108533
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,625.00         27,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 7 ตุลาคม 2565 65107109291
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 45,840.00         45,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 7 ตุลาคม 2565 65107128616
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,950.00           4,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 7 ตุลาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

6 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 31,950.00         31,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 12 ตุลาคม 2565 65107224705
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

7 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 54,760.00         54,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 17 ตุลาคม 2565 65107206175
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

8 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,750.00         15,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 19 ตุลาคม 2565 65107273978
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

9 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,190.00           6,190.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 21 ตุลาคม 2565 65107274348
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

10 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,580.00           9,580.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 25 ตุลาคม 2565 65107366203
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

11 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,100.00           4,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 28 ตุลาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 237,275.00      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

วัสดุคอมพิวเตอร์



แบบสขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินทีจ่ัดซ้ือ 
     (รำคำกลำง)

บำท

วธิซ้ืือ/จ้ำง  รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

1 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 25,680.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/073 30-ก.ย.-65

25,680.00 25,680.00 

2 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 17,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.น ำววิฒัน์กำรช่ำง(1992) จ ำกัด บ.น ำวิวัฒนก์ำรช่ำง(1992) จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/075 5-ต.ค.-65
17,500.00 17,500.00 

3 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 159,927.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/065 28-ก.ย.-65
159,927.30 159,927.30 

4 จำ้งตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร 179,001.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/061 28-ก.ย.-65
179,001.00 179,001.00 

5 จำ้งตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร 189,683.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/062 28-ก.ย.-65
189,683.00 189,683.00 

6 จำ้งตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร 59,154.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/063 28-ก.ย.-65
59,154.00 59,154.00 

7 จำ้งตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร 211,682.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/064 28-ก.ย.-65
211,682.00 211,682.00 

โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย
วนัที ่  31  เดือน  ตุลำคม  พศ.2565

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม



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 12 กันยายน 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 12 กันยายน 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 16 กันยายน 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

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

รวม 11,102.32           

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ค่ำอินเตอร์เน็ต



แบบ สขร. 1

1 จา้งซ่อมไม้กั้นทางเข้า-ออก 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บ.วนิ ซีเครียวริต้ี เซอร์วสิ จ ากดั 7,062.00 บ.วนิ ซีเครียวริต้ี เซอร์วสิ จ ากดั 7,062.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 001/2566, 4 ต.ค. 2565 65107086414
2 ค่าใช้จา่ยโครงการ 308,000.00 308,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 308,000.00 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 308,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
3 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ธรีพงษ์การช่าง 3,500.00 ธรีพงษ์การช่าง 3,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
4 จา้งท าตรายางและป้ายอะคริลิค 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านงานศิลป์ 1,560.00 ร้านบ้านงานศิลป์ 1,560.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 002/2566, 4 ต.ค. 2565 -
5 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 515.00 515.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 515.00 ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 515.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
6 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 2,160.00 ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 2,160.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
7 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอสพ ีมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 1,500.00 บ.ทีเอสพ ีมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 1,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
8 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,510.00 4,510.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร่ืองเขียน 4,510.00 กนัเองเคร่ืองเขียน 4,510.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
9 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,712.00 2,712.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร่ืองเขียน 2,712.00 กนัเองเคร่ืองเขียน 2,712.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็-พราวด์ เซอร์วสิแอนด์ซัพพลาย จ ากดั 1,800.00 บ.เอน็-พราวด์ เซอร์วสิแอนด์ซัพพลาย จ ากดั 1,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
11 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,136.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,136.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 003/2566, 11 ต.ค. 2565 65107189983
12 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,020.00 2,020.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร่ืองเขียน 2,020.00 กนัเองเคร่ืองเขียน 2,020.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
13 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5,193.00 5,193.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร่ืองเขียน 5,193.00 กนัเองเคร่ืองเขียน 5,193.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 005/2566, 12 ต.ค. 2565 65107280169
14 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 48,460.00 48,460.00 เฉพาะเจาะจง ฟนีิกซ์ เทรดด้ิง 48,460.00 ฟนีิกซ์ เทรดด้ิง 48,460.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 006/2566, 18 ต.ค. 2565 65107289248
15 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เพิม่ 7,900.00 ร้านทรัพย์เพิม่ 7,900.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 007/2566, 18 ต.ค. 2565 65107305843
16 จา้งเหมาซ่อมโทรศัพท์ภายใน 6,060.00 6,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เพิม่ 6,060.00 ร้านทรัพย์เพิม่ 6,060.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 008/2566, 18 ต.ค. 2565 65107306827
17 จา้งบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 7,623.75 7,623.75 เฉพาะเจาะจง บ.พฒันายนต์ชลบุรี จ ากดั 7,623.75 บ.พฒันายนต์ชลบุรี จ ากดั 7,623.75 ถูกต้องตามเง่ือนไข 009/2566, 18 ต.ค. 2565 65107310705
18 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน(เคร่ืองปรับอากาศ) 31,300.00 31,300.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนุกลู รัศมี 31,300.00 นาย อนุกลู รัศมี 31,300.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 010/2566, 18 ต.ค. 2565 65107312326
19 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 77,382.40 77,382.40 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเลียจ เคมิคอสมิค 77,382.40 หจก.เอเลียจ เคมิคอสมิค 77,382.40 ถูกต้องตามเง่ือนไข 011/2566, 20 ต.ค. 2565 65107323913
20 ซ้ือวสัดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 2,340.00 ดวงกาญจน์รุ่งเรืองทรัพย์ 2,340.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
21 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พนูสินการไฟฟา้และกอ่สร้าง 1,200.00 หจก.พนูสินการไฟฟา้และกอ่สร้าง 1,200.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -
22 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอ ทู ไทร์ จ ากดั 16,800.00 บ.โอ ทู ไทร์ จ ากดั 16,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 012/2566, 26 ต.ค. 2565 65107373407
23 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,760.36 2,760.36 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 2,760.36 บ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 2,760.36 ถูกต้องตามเง่ือนไข 013/2566, 26 ต.ค. 2565 -

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2565
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  โรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

เลขทีโ่ครงการ
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ไดร้ับคัดเลือก ราคา



แบบ สขร. 1

1 จ้างเหมาท าฟันปลอม 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 26,750.00 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 26,750.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 001/2566, 3 ตค2565 65107008889

2 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 13,550.00 13,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 13,550.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 13,550.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 002/2566, 3 ตค2565 65107021140

3 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 15,000.00 บริษัท  วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 15,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 003/2566, 3 ตค2565 6517135265

4 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 17,800.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 17,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 004/2566, 3 ตค2565 65107136207

5 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 1,600.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 1,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข
- -

6
ซ้ือวัสดุทันตกรรม 39,568.60 39,568.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 39,568.60 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 39,568.60 ถูกต้องตามเง่ือนไข 005/2566, 3 ตค2565 65107180165

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รายช่ือผู้เสนอราคา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง(บาท) เลขท่ีโครงการวิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา


