
แบบ สขร. 1

1 ซื้อวัสดแุพทย์แผนไทย 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณา เปี่ยมพร้อม 1,500.00 นางสาว วรรณา เปี่ยมพร้อม 1,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

2 จา้งบริการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้้า 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 9,700.00 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 9,700.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 018/2566, 1 พ.ย. 2565 65117081413

3 จา้งเหมาซอ่มโทรศพัทภ์ายใน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เพิม่ 3,500.00 ร้านทรัพย์เพิม่ 3,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 019/2566, 2 พ.ย. 2565 -

4 ซื้อวัสดงุานบา้นงานครัว 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอสพ ีมาร์เกต็ติ้ง จ้ากดั 14,500.00 บ.ทเีอสพ ีมาร์เกต็ติ้ง จ้ากดั 14,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 020/2566, 3 พ.ย. 2565 65117152324

5 ซื้อวัสดสุ้านกังาน 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเอร์น พร้ินเทค แอนด ์เลเบิ้ล จ้ากดั 56,000.00 บ.โมเอร์น พร้ินเทค แอนด ์เลเบิ้ล จ้ากดั 56,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 021/2566, 3 พ.ย. 2565 65117150171

6 ซื้อครุภัณฑส์้านกังาน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร่ืองเขยีน 6,500.00 กนัเองเคร่ืองเขยีน 6,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 022/2566, 3 พ.ย. 2565 65117169282

7 ซื้อวัสดสุ้านกังาน 3,245.00 3,245.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร่ืองเขยีน 3,245.00 กนัเองเคร่ืองเขยีน 3,245.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

8 ซื้อวัสดงุานบา้นงานครัว 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร่ืองเขยีน 1,800.00 กนัเองเคร่ืองเขยีน 1,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

9 จา้งบา้รุงรักษาเคร่ืองกรองน้้า 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง อนนัต ์เคร่ืองกรองน้้า 38,520.00 อนนัต ์เคร่ืองกรองน้้า 38,520.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 023/2566, 8 พ.ย. 2565 65117192038

10 ซื้อวัสดไุฟฟา้และวทิยุ 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจนรุ่์งเรืองทรัพย์ 1,260.00 ดวงกาญจนรุ่์งเรืองทรัพย์ 1,260.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

11 ซื้อวัสดสุ้านกังาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิเตอร์ เมดคิอล เทรดดิ้ง 1,000.00 หจก.อนิเตอร์ เมดคิอล เทรดดิ้ง 1,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

12 ซื้อวัสดงุานบา้นงานครัว 59,149.00 59,149.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 59,149.00 หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 59,149.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 024/2566, 8 พ.ย. 2565 65117207970

13 ซื้อวัสดงุานบา้นงานครัว 7,845.00 7,845.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจนรุ่์งเรืองทรัพย์ 7,845.00 ดวงกาญจนรุ่์งเรืองทรัพย์ 7,845.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 025/2566, 8 พ.ย. 2565 65117209622

14 ซื้อวัสดโุรงงาน 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจนรุ่์งเรืองทรัพย์ 650.00 ดวงกาญจนรุ่์งเรืองทรัพย์ 650.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

15 ขา้งทา้ปา้ยอะคริลคิ 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นงานศลิป์ 1,850.00 ร้านบา้นงานศลิป์ 1,850.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 026/2566, 8 พ.ย. 2565 -

16 คา่ใชจ้า่ยโครงการ 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 11,900.00 โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 11,900.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

17 จา้งทา้วัสดเุคร่ืองแตง่กาย 222,000.00 222,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย พาราไดซ ์อาร์ทแีซนส ์จ้ากดั 222,000.00 บ.ไทย พาราไดซ ์อาร์ทแีซนส ์จ้ากดั 222,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 027/2566, 8 พ.ย. 2565 65117508653

18 จา้งถา่ยเอกสารเขา้เลม่ 1,138.00 1,138.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร่ืองเขยีน 1,138.00 กนัเองเคร่ืองเขยีน 1,138.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 028/2566, 9 พ.ย. 2565 -

19 จา้งเหมาขนย้ายสิ่งปฏกิลูบอ่บา้บดัน้้าเสยี 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เชน การไฟฟา้ 2016 4,000.00 เชน การไฟฟา้ 2016 4,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 029/2566, 9 พ.ย. 2565 -

20 ซื้อวัสดงุานบา้นงานครัว 48,640.00 48,640.00 เฉพาะเจาะจง ฟนีกิซ ์เทรดดิ้ง 48,640.00 ฟนีกิซ ์เทรดดิ้ง 48,640.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 030/2566, 10 พ.ย. 2565 65117437594

21 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จ้าปาเงนิทวัร์ 160,000.00 หจก.จ้าปาเงนิทวัร์ 160,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 031/2566, 10 พ.ย. 2565 65117484525

22 ซื้อวัสดงุานบา้นงานครัว 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษไ์พบลูย์ ดสิทริบวิชัน่ 12,412.00 หจก.พงษไ์พบลูย์ ดสิทริบวิชัน่ 12,412.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 032/2566, 18 พ.ย. 2565 65117511469

23 จา้งซอ่มครุภัณฑก์ฬีา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ชา่งปอ๋ง เซอร์วสิ 8,000.00 ชา่งปอ๋ง เซอร์วสิ 8,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 033/2566, 18 พ.ย. 2565 65117518384

24 ซื้อวัสดงุานบา้นงานครัว 2,270.00 2,270.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร่ืองเขยีน 2,270.00 กนัเองเคร่ืองเขยีน 2,270.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

25 ซื้อวัสดสุ้านกังาน 14,651.00 14,651.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร่ืองเขยีน 14,651.00 กนัเองเคร่ืองเขยีน 14,651.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 034/2566, 22 พ.ย. 2565 65117527793

26 จา้งซอ่มแซมสิ่งกอ่สร้าง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรีพูลทรัพย์เฟอร์นเิจอร์ 10,000.00 ศรีพูลทรัพย์เฟอร์นเิจอร์ 10,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 035/2566, 22 พ.ย. 2565 65117536696

27 จา้งเหมาบริการดแูลรักษาระบบ GPS Tracking 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดสตาร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ้ากดั 10,800.00 บ.ไดสตาร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ้ากดั 10,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 036/2566, 25 พ.ย. 2565 65117589681

28 ซื้อวัสดไุฟฟา้และวทิยุ 31,776.86 31,776.86 เฉพาะเจาะจง บ.ทศัศพิรเอ็นเทอไพร์ จ้ากดั 31,776.86 บ.ทศัศพิรเอ็นเทอไพร์ จ้ากดั 31,776.86 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 037/2566, 29 พ.ย. 2565 65127010615

29 คา่ใชจ้า่ยโครงการ 308,000.00 308,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 308,000.00 โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 308,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

30 จา้งประกอบอาหาร(ปรุงส้าเร็จ) 114,000.00 114,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ภัทรนนัท ์กาญจนววิัฒน์ 114,000.00 นางสาว ภัทรนนัท ์กาญจนววิัฒน์ 114,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

เลขท่ีโครงการ
ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลอืก ราคา

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2565

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้าง
วงเงนิท่ีจัดซื้อ

หรอืจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธซีื้อหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลอืก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญา

หรอืข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง



แบบ สขร. 1

1
ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี อาร์ พ ีเด้น จ ากัด 5,160.00 บริษทั วี อาร์ พ ีเด้น จ ากัด 5,160.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 006/2566,2 พย 2565 65117032657

2 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิลด์ เด้นท ์ซัพพลาย จ ากัด 5,564.00 บริษทั เวิลด์ เด้นท ์ซัพพลาย จ ากัด 5,564.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 007/2566,2 พย 2565 65117034898

3 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 42,294.96 42,294.96 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 42,294.96 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 42,294.96 ถูกต้องตามเง่ือนไข 008/2566,2 พย 2565 65117036041

4 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,260.00 บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,260.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข - -

5 จ้างเหมาท าฟนัปลอม 22,288.10 22,288.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากัด 22,288.10 บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากัด 22,288.10 ถูกต้องตามเง่ือนไข 009/2566,2 พย 2565 65117196050

6
ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บลูสไมล์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด 5,000.00 บ.บลูสไมล์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด 5,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 010/2566,2 พย 2565 65117251425

7
ซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,010.00 8,010.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 8,010.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 8,010.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 011/2566,2 พย 2565 65117253020

ราคา

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2565

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  โรงพยาบาลดา่นมะขามเตี้ย

เลขที่โครงการ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ
หรอืจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรอืจ้าง

ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา

ผู้ไดร้บัคัดเลือก ราคา

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้างผู้เสนอราคา



1 Ibuprofen 200mg  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี  8,400.00 ทีเอ็นพี  8,400.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 4 พย.2565
Alum milk 240 ml  14,000.00  14,000.00 เฉพาะเจาะจง  14,000.00  14,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 572/576/033

2 Amoxycillin 500  8,800.00  8,800.00 เฉพาะเจาะจง DKSH  8,800.00 DKSH  8,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 4 พย.2565 65117297525
Depakin 200mg  1,754.80  1,754.80 เฉพาะเจาะจง  1,754.80  1,754.80 ถูกต้องตามเง่ือนไข 573/577/034
Depakin 500mg Crono  15,087.00  15,087.00 เฉพาะเจาะจง  15,087.00  15,087.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข

3 simvastin 20 mg  27,600.00  27,600.00 เฉพาะเจาะจง
เกร๊ทเตอร์
มายบาซิน

 27,600.00
เกร๊ทเตอร์
มายบาซิน

 27,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 4 พย.2565 65117300145

Ca-R-bon power 5 g  3,477.50  3,477.50 เฉพาะเจาะจง  3,477.50  3,477.50 ถูกต้องตามเง่ือนไข 574/578/035
Ca R bon capsule  4,734.75  4,734.75 เฉพาะเจาะจง  4,734.75  4,734.75 ถูกต้องตามเง่ือนไข

4 Medroxyprogesterone inj  3,210.00  3,210.00 เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า  3,210.00 ยูเมด้า  3,210.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 4 พย.2565 65117302805
Calamine 60 ml  4,050.00  4,050.00 เฉพาะเจาะจง  4,050.00  4,050.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 575/579/036

5 Hydrocortisone inj  4,800.00  4,800.00 เฉพาะเจาะจง
ภิญโญ
ฟาร์มาซี

 4,800.00
ภิญโญ
ฟาร์มาซี

 4,800.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 4 พย.2565 65117303992

Amiodarone inj  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง  6,000.00  6,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 576/5820/037

6 atovastatin 40  25,680.00  25,680.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา  25,680.00 พรอส ฟาร์มา  25,680.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 4 พย.2565 65117305066
Etorcoxib 90  24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง  24,000.00  24,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 577/581/038
calcium carbonate1250  6,240.00  6,240.00 เฉพาะเจาะจง  6,240.00  6,240.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข

แบบสขร.๑
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดับ งานที่จัดซ้ือยา
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือ/จ้าง
เลขที่โครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา
ผู้ได้รับ
คัดเลือก

ราคา



แบบสขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง    วงเงินที่จดัซ้ือ   
   (รำคำกลำง) 

บำท

วธิซ้ืือ/จำ้ง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

1 เช่ำเคร่ือง 41,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทีจแีอล เมดิคอล ซิสเต็ม จ ำกดั บ.ทีจแีอล เมดิคอล ซิสเต็ม จ ำกดั 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 ำกดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/300 14-ก.ย.-65 65097521781
41,500.00 41,500.00 

3 จำ้งตรวจ 149,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/349 28-ต.ค.-65
149,750.00 

4 จำ้งตรวจ 44,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/350 28-ต.ค.-65
44,850.00 44,850.00 

5 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 3,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/353 3-พ.ย.-65
3,250.00 3,250.00 

6 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 9,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/354 3-พ.ย.-65
9,850.00 9,850.00 

7 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 61,941.97 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/355 3-พ.ย.-65
61,941.97 61,941.97 

8 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 38,145.50 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/356 3-พ.ย.-65
38,145.50 38,145.50 

9 ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 13,730.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน-ไซน์ เอ็นจเินียร่ิง จ ำกัด บ.เอน-ไซน์ เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/357 3-พ.ย.-65
13,730.00 13,730.00 

10 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 84,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยก๊อส จ ำกัด บ.ไทยก๊อส จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/365 9-พ.ย.-65
84,900.00 84,900.00 

11 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 19,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิวโปร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิวโปร คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/366 9-พ.ย.-65
19,000.00 19,000.00 

12 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 8,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/367 9-พ.ย.-65
8,700.00 8,700.00 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจกิำยน
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วนัที่   30   เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ.2565

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง



แบบสขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินที่จัดซ้ือ 
     (รำคำกลำง)

บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

1 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 10,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ ๐๐33.305/089 17-พ.ย.-65

10,300.00 10,300.00 

2 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 72,760.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/090 17-พ.ย.-65

72,760.00 72,760.00 

3 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 160,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/091 17-พ.ย.-65

160,500.00 160,500.00 
4 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร 148,568.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/077 28-ต.ค.-65

148,568.00 148,568.00 
5 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร 163,530.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/078 28-ต.ค.-65

163,530.00 163,530.00 
6 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร 139,941.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/079 28-ต.ค.-65

139,941.00 139,941.00 
7 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร 46,392.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/080 28-ต.ค.-65

46,392.00 46,392.00 

โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย
วันที่   30  เดือน  พฤศจิกำยน  พศ.2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ เลขทีโ่ครงกำร
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 43,999.90         43,999.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟติเมท(ไทย) จ ากดั บริษัท ออฟฟติเมท(ไทย) จ ากดั ใชใ้นงานราชการ 11 ตุลาคม 2565 65117125380
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 12,900.00         12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั ใชใ้นงานราชการ 28 ตุลาคม 2565 65107366238
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 86,700.00         86,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านคอม โซลูชั่น ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านคอม โซลูชั่น ใชใ้นงานราชการ 28 ตุลาคม 2565 65117158642
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 204,375.00       204,375.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านคอม โซลูชั่น ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านคอม โซลูชั่น ใชใ้นงานราชการ 15 พฤศจกิายน 2565 65117271932
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 98,000.00         98,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพวิเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพวิเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น ใชใ้นงานราชการ 15 พฤศจกิายน 2565 65117452594
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

6 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 139,490.00       139,490.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านคอม โซลูชั่น ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ้านคอม โซลูชั่น ใชใ้นงานราชการ 21 พฤศจกิายน 2565 65117486654
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

7 รายงานขอจา้งอพัเกรดโปรแกรม 21,755.00         21,755.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากดั บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากดั ใชใ้นงานราชการ 21 พฤศจกิายน 2565 65117453229
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 607,219.90      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลดำ่นมะขำมเตี้ย จ.กำญจนบรุี

วสัดคุอมพิวเตอร์



แบบ สขร. 1

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

1 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 961.93                 961.93        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ใช้ในงานราชการ 12 ตุลาคม 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 ตุลาคม 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 ตุลาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,081.60              3,081.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 21 ตุลาคม 2565
(CAT) (CAT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,068.93              1,068.93     เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 21 ตุลาคม 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 พฤศจิกายน 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 11,102.32           

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเตี้ย จ.กำญจนบุรี

ค่ำอินเตอรเ์น็ต


