
แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธ ีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา เลขท่ีโครงการ

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 รายงานขออนุมัติเชาบริการอินเตอรเน็ต 961.93                       961.93            เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด ใชในงานราชการ 11 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย

2 รายงานขออนุมัติเชาบริการอินเตอรเน็ต 1,175.93                    1,175.93         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ใชในงานราชการ 11 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย

3 รายงานขออนุมัติเชาบริการอินเตอรเน็ต 1,175.93                    1,175.93         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ใชในงานราชการ 16 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย

4 รายงานขออนุมัติเชาบริการอินเตอรเน็ต 3,081.60                    3,081.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ใชในงานราชการ 21 พฤศจิกายน 2565

(CAT) (CAT) โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย

5 รายงานขออนุมัติเชาบริการอินเตอรเน็ต 1,068.93                    1,068.93         เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ใชในงานราชการ 21 พฤศจิกายน 2565

(TOT) (TOT) โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย

6 รายงานขออนุมัติเชาบริการอินเตอรเน็ต 3,638.00                    3,638.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) ใชในงานราชการ 1 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย

รวม 11,102.32             

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2565

งานสารสนเทศ โรงพยาบาลดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี

คาอินเตอรเน็ต



แบบ สขร. 1

1 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,180.00 6,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 6,180.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 6,180.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 012/2566,2 ธค 2565 65127115930

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

เลขที่โครงการวิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคา ราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา

ลําดับ



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธ ีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา เลขท่ีโครงการ

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

1 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 121,568.00            121,568.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น ใชในงานราชการ 25 พฤศจิกายน 2565 65127074700

โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย

2 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 72,300.00              72,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บานคอม โซลูชั่น หางหุนสวนจํากัด บานคอม โซลูชั่น ใชในงานราชการ 1 ธันวาคม 2565 65117272762

โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย

รวม 193,868.00       

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2565

งานสารสนเทศ โรงพยาบาลดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี

วัสดุคอมพิวเตอร



แบบสขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง    วงเงินที่จัดซ้ือ      
(ราคากลาง) บาท

วิธืซ้ือ/จาง  รายช่ือผูเสนอราคา และราคาที่
เสนอ

 ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขโครงการ EGP

1 เชาเคร่ือง 41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีจีแอล เมดิคอล ซิสเต็ม จํากัด บ.ทีจีแอล เมดิคอล ซิสเต็ม จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/299 14-Sep-65 65097521520
41,500.00 41,500.00 

2 เชาเคร่ือง 41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/300 14-Sep-65 65097521781
41,500.00 41,500.00 

3 จางซอมครุภัณฑการแพทย 27,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร จํากัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/358 3-Nov-65
27,400.00 27,400.00 

4 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 55,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร จํากัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/373 29-Nov-65
55,500.00 55,500.00 

5 ซ้ือวัสดุการแพทย 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน-ไซน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บ.เอน-ไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/374 29-Nov-65
16,585.00 16,585.00 

6 ซ้ือเวชภัณฑมิใชยา 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/375 29-Nov-65
2,500.00 2,500.00 

7 ซ้ือเวชภัณฑมิใชยา 17,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/376 29-Nov-65
17,680.00 17,680.00 

8 ซ้ือเวชภัณฑมิใชยา 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด บ.เมดิไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/377 29-Nov-65
18,725.00 18,725.00 

9 ซ้ือเวชภัณฑมิใชยา 2,696.40 เฉพาะเจาะจง บ.สหออกซิเยน จํากัด บ.สหออกซิเยน จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/378 29-Nov-65
2,696.40 2,696.40 

10 ซ้ือวัสดุการแพทย 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร จํากัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/379 29-Nov-65
11,250.00 11,250.00 

11 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร จํากัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/380 29-Nov-65
70,000.00 70,000.00 

12 ซ้ือเวชภัณฑมิใชยา 37,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดนิวโปร หางหุนสวนจํากัดนิวโปร คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/381 29-Nov-65
37,500.00 37,500.00 

13 จางซอมครุภัณฑการแพทย 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน-ไซน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บ.เอน-ไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/397 15-Dec-65
29,425.00 29,425.00 

14 ซ้ือเวชภัณฑมิใชยา 11,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จํากัด บ.เอฟ.ซี.พี. จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/398 15-Dec-65
11,100.00 11,100.00 

15 ซ้ือเวชภัณฑมิใชยา 51,721.66 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/399 15-Dec-65
51,721.66 51,721.66 

16 ซ้ือเวชภัณฑมิใชยา 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/400 15-Dec-65
30,495.00 30,495.00 

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลดานมะขามเต้ีย

วันที่   29   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง



17 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/393 13-Dec-65
128,400.00 128,400.00 

18 ซ้ือครุภัรฑการแพทย 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/394 13-Dec-65
300,000.00 300,000.00 

19 ซ้ือวัสดุการแพทย 62,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร จํากัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/405 19-Dec-65
62,000.00 



1 Ventolin solution 20 ml  1,872.50  1,872.50 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  1,872.50 เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  1,872.50 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127313368

Simvastatin 20  27,600.00  27,600.00 เฉพาะเจาะจง  27,600.00  27,600.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 627/629/066

2 Dextromethorphan 15  1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง DKSH  1,800.00 DKSH  1,800.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127314904

Gemfibrozil 300  28,500.00  28,500.00 เฉพาะเจาะจง  28,500.00  28,500.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 628/630/067

Depakin 500  12,069.60  12,069.60 เฉพาะเจาะจง  12,069.60  12,069.60 ถูกต้องตามเงื่อนไข

Gliclazide MR 60  25,680.00  25,680.00 เฉพาะเจาะจง  25,680.00  25,680.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข

3 Berodual MDI  22,898.00  22,898.00 เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล  22,898.00 ฮีลลอล  22,898.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127316072

629/631/068

4 Gabapentin 300  20,500.00  20,500.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์  20,500.00 อาร์เอ็กซ์  20,500.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127318109

630/632/069

5 acetate 1000 ml  4,100.00  4,100.00 เฉพาะเจาะจง วีแอนด์วี  4,100.00 วีแอนด์วี  4,100.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127323335

NSS 1000 ml  29,500.00  29,500.00 เฉพาะเจาะจง  29,500.00  29,500.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 631/633/070

6 Hydrocortisone inj  7,200.00  7,200.00 เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี  7,200.00 ภิญโญฟาร์มาซี  7,200.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127325055

632/634/071

7 Isorsobide dinitrate 10  16,200.00  16,200.00 เฉพาะเจาะจง ทีโอเคมิคอล  16,200.00 ทีโอเคมิคอล  16,200.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127329043

633/635/072

8 Ibuprofen 200  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์  8,400.00 ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์  8,400.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127327195

634/636/073

9 alcohol hand sanitizer  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง โพสเฮลท์แคร์  15,000.00 โพสเฮลท์แคร์  15,000.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127339138

635/637/074

10 co-Trimazole 480  2,580.00  2,580.00 เฉพาะเจาะจง ทีแมน  2,580.00 ทีแมน  2,580.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127337700

แบบสขร.๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ลําดับ งานที่จัดซ้ือยา
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง
เลขที่โครงการ

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา



Glyceryl guaiacolate 100  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง  4,500.00  4,500.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข 636/638/075

11  Mixtard 30  5,392.80  5,392.80 เฉพาะเจาะจง Zuellig  5,392.80 Zuellig  5,392.80 ถูกต้องตามเงื่อนไข 13 ธค.2565 65127343174

Mixtard penfill 3 ml  20,094.60  20,094.60 เฉพาะเจาะจง  20,094.60  20,094.60 ถูกต้องตามเงื่อนไข 637/639/076

Nicardipine 10 mg inj  9,630.00  9,630.00 เฉพาะเจาะจง  9,630.00  9,630.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข

Nebivolol 5  61,632.00  61,632.00 เฉพาะเจาะจง  61,632.00  61,632.00 ถูกต้องตามเงื่อนไข



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง     วงเงินที่จัดซื้อ 

     (ราคากลาง)

วิธืซื้อ/จาง  รายชื่อผูเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขโครงการ EGP

1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 81,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จำกัด บ.คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จำกัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/105 7-Dec-65

81,150.00 81,150.00 

2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/107 15-Dec-65

77,040.00 77,040.00 

3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 195,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คุณภาพไดตามมาตรฐาน กจ 0033.305/108 15-Dec-65

195,000.00 195,000.00 

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลดานมะขามเต้ีย

วันที่   31  เดือน  ธันวาคม พศ.2565

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

1 ซื(อวัสดุสํานักงาน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็-พราวด ์เซอรว์สิแอนดซ์ัพพลาย 1,800.00 บ.เอน็-พราวด ์เซอรว์สิแอนดซ์ัพพลาย 1,800.00 ถกูตอ้งตามเง ืBอนไข - -
2 ซื(อวัสดุงานบา้นงานครัว 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษไ์พบูลย ์ดสิทรบิวิชัBน 12,412.00 หจก.พงษไ์พบูลย ์ดสิทรบิวิชัBน 12,412.00 ถกูตอ้งตามเง ืBอนไข 042/2566, 7 ธ.ค. 2565 65127247265
3 ซื(อวัสดุงานบา้นงานครัว 4,810.00 4,810.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ืBองเขยีน 4,810.00 กนัเองเคร ืBองเขยีน 4,810.00 ถกูตอ้งตามเง ืBอนไข - -
4 ซื(อวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,275.00 3,275.00 เฉพาะเจาะจง รา้นศรภีัณฑ ์ 3,275.00 รา้นศรภีัณฑ ์ 3,275.00 ถกูตอ้งตามเง ืBอนไข - -
5 ซื(อวัสดุกอ่สรา้ง 7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง รา้นศรภีัณฑ ์ 7,597.00 รา้นศรภีัณฑ ์ 7,597.00 ถกูตอ้งตามเง ืBอนไข 043/2566, 7 ธ.ค. 2565 65127263370
6 จา้งเหมาทาํรั (วเหล็กกั (นบันไดอาคารพักพยาบาล 68,500.00 68,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสร ีภู่ทอง 68,500.00 นายเสร ีภู่ทอง 68,500.00 ถกูตอ้งตามเง ืBอนไข 044/2566, 7 ธ.ค. 2565 65127276049
7 ซื(อวัสดุสํานักงาน 8,035.00 8,035.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ืBองเขยีน 8,035.00 กนัเองเคร ืBองเขยีน 8,035.00 ถกูตอ้งตามเง ืBอนไข 045/2566, 9 ธ.ค. 2565 65127254269

แบบสรุปผลการดําเนนิการจัดซ ื(อจัดจา้งในรอบเดอืนธันวาคม 2565
ฝ่ายบรหิารงานทัBวไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเต ี(ย

ลําดับ งานท ีBจัดซ ื(อหรอืจัดจา้ง
วงเงนิท ีB

จัดซ ื(อหรอืจัด
จา้ง

ราคากลาง
(บาท) วธิซี ื(อหรอืจา้ง

รายช ืBอผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืกและราคา เหตุผลท ีBคัดเลอืก
โดยสรุป

เลขท ีBและวันท ีBของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ ื(อ/จา้ง
เลขท ีBโครงการผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดรั้บคัดเลอืก ราคา


