
แบบ สขร. 1

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

1 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 58,600.00          58,600.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูชัน่ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูชัน่ ใช้ในงานราชการ 2 กุมภาพนัธ์ 2566 66027065519
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 74,300.00          74,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 6 กุมภาพนัธ์ 2566 66027089153
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 12,300.00          12,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อิงค์แลนด์  ซัพพลาย จ ากัด บริษทั อิงค์แลนด์  ซัพพลาย จ ากัด ใช้ในงานราชการ 7 กุมภาพนัธ์ 2566 66027229747
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 9,450.00            9,450.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 24 กุมภาพนัธ์ 2566 66027515196
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 154,650.00       

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2566
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ .กำญจนบุรี

วัสดุคอมพิวเตอร์



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 มกราคม 2566
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขออนมุัติเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 1,175.93               1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 13 มกราคม 2566
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขออนมุัติเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 1,175.93               1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 16 มกราคม 2566
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขออนมุัติเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 3,081.60               3,081.60      เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 23 มกราคม 2566
(CAT) (CAT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขออนมุัติเช่าบริการอนิเตอร์เนต็ 1,068.93               1,068.93      เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 23 มกราคม 2566
(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 1 กุมภาพนัธ์ 2566
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 11,102.32            

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ ์2566
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ค่ำอินเตอร์เน็ต



แบบ สขร. 1

1 ซือ้วสัดทุนัตกรรม 10,950.00 10,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้น 10,950.00 หจก.เอ็มมีเน้น 10,950.00 ถกูต้องตามเง่ือนไข 019/2566,3 กพ 2566 66027145241

2 ซือ้วสัดทุนัตกรรม 17,450.00 17,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 17,450.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 17,450.00 ถกูต้องตามเง่ือนไข 020/2566,3 กพ 2566 66027147330

3 ซือ้วสัดทุนัตกรรม 54,698.40 54,698.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 54,698.40 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 54,698.40 ถกูต้องตามเง่ือนไข 021/2566,17 กพ 2566 66027450021

5 จ้างเหมาท าฟันปลอม 28,376.40 28,376.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากดั 28,376.40 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากดั 28,376.40 ถกูต้องตามเง่ือนไข 022/2565,17 กพ 2565 66027451444

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2566

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้

ล าดบั งานทีจ่ดัซ ือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงินที่

จดัซ ือ้หรอืจดั

จา้ง

ราคากลาง

(บาท)
วธิซี ือ้หรอืจา้ง

รายชือ่ผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา
เหตุผลทีค่ดัเลอืก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซือ้/จา้ง

เลขทีโ่ครงการ
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ราคา



แบบ สขร. 1

1 ซือ้วสัดแุพทยแ์ผนไทย 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา เป่ียมพรอ้ม 1,500.00 นางสาววรรณา เป่ียมพรอ้ม 1,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

2 จา้งท าป้ายไวนิล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบา้นงานศลิป์ 300.00 รา้นบา้นงานศลิป์ 300.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

3 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 2,670.00 2,670.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,670.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,670.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

4 ซือ้วสัดสุ านักงาน 8,761.00 8,761.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 8,761.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 8,761.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 075/2566, 2 ก.พ. 2566 66027103862

5 จา้งซอ่มครภุณัฑย์านพาหนะ(จกัรยาน) 4,520.00 4,520.00 เฉพาะเจาะจง แกว้ประดษิฐ ์ 4,520.00 แกว้ประดษิฐ ์ 4,520.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 076/2566, 2 ก.พ. 2566 -

6 จา้งบ ารงุรกัษาเคร ือ่งก าเนิดฟ้า 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง บ.พฒันายนตช์ลบุร ีจ ากดั 8,774.00 บ.พฒันายนตช์ลบุร ีจ ากดั 8,774.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 077/2566, 2 ก.พ. 2566 66027152055

7 จา้งซอ่มครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง สมพงษ ์เคร ือ่งเย็น 500.00 สมพงษ ์เคร ือ่งเย็น 500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

8 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 59,064.00 59,064.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 59,064.00 หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 59,064.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 078/2566, 7 ก.พ. 2566 66027186808

9 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอสพ ีมารเ์ก็ตติง้ 1,500.00 บ.ทเีอสพ ีมารเ์ก็ตติง้ 1,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

10 ซือ้ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,999.21 2,999.21 เฉพาะเจาะจง บ.ทศัศพิรเอ็นเทอไพร ์จ ากดั 2,999.21 บ.ทศัศพิรเอ็นเทอไพร ์จ ากดั 2,999.21 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

11 จา้งซอ่มฝ้าเพดาน 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง วนัชยัอลมูเินียม 800.00 วนัชยัอลมูเินียม 800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

12 จา้งท าตรายาง 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบา้นงานศลิป์ 180.00 รา้นบา้นงานศลิป์ 180.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

13 จา้งเชค็ระยะครภุณัฑย์านพาหนะ 4,262.35 4,262.35 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้กาญจนบุร ี1995 4,262.35 บ.โตโยตา้กาญจนบุร ี1995 4,262.35 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 079/2566, 14 ก.พ. 2566 -

14 จา้งท าวสัดสุ านักงาน(สตกิเกอร)์ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีซ.ีเอ็ม อนิเตอรเ์ทรด 1997 85,000.00 หจก.ท.ีซ.ีเอ็ม อนิเตอรเ์ทรด 1997 85,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 080/2566, 14 ก.พ. 2566 66027343753

15 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 16,713.40 16,713.40 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษไ์พบูลย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 16,713.40 หจก.พงษไ์พบูลย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 16,713.40 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 081/2566, 15 ก.พ. 2566 66027360547

16 จา้งเหมาบรกิารตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน า้ 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 9,700.00 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 9,700.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 082/2566, 15 ก.พ. 2566 66027376188

17 จา้งซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้ง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสร ีภู่ทอง 16,000.00 นายเสร ีภู่ทอง 16,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 083/2566, 15 ก.พ. 2566 66027408144

18 ซือ้ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนสนิการไฟฟ้าและกอ่สรา้ง 29,800.00 หจก.พูนสนิการไฟฟ้าและกอ่สรา้ง 29,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 084/2566, 17 ก.พ. 2566 66027431737

19 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 2,821.00 2,821.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,821.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,821.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

20 ซือ้วสัดสุ านักงาน 7,485.00 7,485.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 7,485.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 7,485.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 085/2566, 17 ก.พ. 2566 66027440204

21 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 39,376.00 หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 39,376.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 086/2566, 17 ก.พ. 2566 66027448800

22 ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 11,859.88 11,859.88 เฉพาะเจาะจง บ.ทศัศพิรเอ็นเทอไพร ์จ ากดั 11,859.88 บ.ทศัศพิรเอ็นเทอไพร ์จ ากดั 11,859.88 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 087/2566, 21 ก.พ. 2566 66027490017

23 จา้งเหมาตดิตัง้กร ิง่พยาบาล 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นทรพัยเ์พิม่ 12,800.00 รา้นทรพัยเ์พิม่ 12,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 088/2566, 21 ก.พ. 2566 66037014711

24 ซือ้วสัดแุพทยแ์ผนไทย 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา เป่ียมพรอ้ม 1,500.00 นางสาววรรณา เป่ียมพรอ้ม 1,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

25 ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 2,750.00 ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 2,750.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

26 จา้งท าแบบพมิพส์ านักงาน 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรน์ พร ิน้เทค แอนด ์เลเบิล้ จ ากดั 47,500.00 บ.โมเดอรน์ พร ิน้เทค แอนด ์เลเบิล้ จ ากดั 47,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 089/2566, 23 ก.พ. 2566 66027575013

27 ซือ้วสัดเุช ือ้เพลงิหลอ่ลืน่ 45,951.00 45,951.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อสิรนิทรก์ารคา้ 45,951.00 หจก.อสิรนิทรก์ารคา้ 45,951.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

28 จา้งเหมาประกอบอาหารผูป่้วย(ปรงุส าเรจ็) 105,460.00 105,460.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ภทัรนันท ์กาญจนววิฒัน์ 105,460.00 นางสาว ภทัรนันท ์กาญจนววิฒัน์ 105,460.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

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

30 จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาด 162,000.00 162,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 162,000.00 หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 162,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - 65117378647

31 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

เลขทีโ่ครงการ
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกุมพาพนัธ ์2566

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้

ล าดบั งานทีจ่ดัซ ือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงินที่

จดัซ ือ้หรอื

จดัจา้ง

ราคากลาง

(บาท)
วธิซี ือ้หรอืจา้ง

รายชือ่ผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา
เหตุผลทีค่ดัเลอืก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซือ้/จา้ง



1 coversyl 5 mg  87,633.00  87,633.00 เฉพาะเจาะจง DKSH  87,633.00 DKSH  87,633.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 01 กพ.2566 66027237488
co-trimoxazole suspen  899.87  899.87  899.87  899.87 039/038/116

2 Gabapentin 300  20,500.00  20,500.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์  20,500.00 อาร์เอ็กซ์  20,500.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 01 กพ.2566 66027237488
040/039/117

3 loratadine 10mg  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง โอสถ อินเตอร์  7,500.00 โอสถ อินเตอร์  7,500.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 01 กพ.2566 66027242394
041/040/118

4 Bilastine 20mg  6,248.80  6,248.80 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค  6,248.80 ซิลลิค  6,248.80 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 01 กพ.2566 66027244608
seretide accuhaler50/250  55,468.80  55,468.80 เฉพาะเจาะจง  55,468.80  55,468.80 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 042/041/119

hydralazine inj  14,509.20  14,509.20 เฉพาะเจาะจง  14,509.20  14,509.20 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

Spiriva 18 mcg  9,993.80  9,993.80 เฉพาะเจาะจง  9,993.80  9,993.80 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

5 rabies(SPEEDA)  62,500.00  62,500.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส  62,500.00 ไบโอวาลิส  62,500.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 01 กพ.2566 66027249270
043/042/120

6 ferrous fumarate 200mg  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง พาตาร์แลบ  8,000.00 พาตาร์แลบ  8,000.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 01 กพ.2566 66027251861
044/043/121

ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ราคา

แบบสขร.๑
แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพนัธ์

ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือยา วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ

เลขท่ีโครงการ
ผูเ้สนอราคา ราคา



7 Simvastatin 20mg  27,600.00  27,600.00 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน 27,600.00 เกร๊ทเตอร์มายบาซิน 27,600.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 01 กพ.2566 66027259675
Acyclovir cream 1g  208.00  208.00 เฉพาะเจาะจง  208.00  208.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 045/044/122

Clotrimazole 100mg Vaginal  880.00  880.00 เฉพาะเจาะจง  880.00  880.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

CA-R-BON capsule  4,734.75  4,734.75 เฉพาะเจาะจง  4,734.75  4,734.75 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

8 calcium carbonate 1250  6,240.00  6,240.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา  6,240.00 พรอส ฟาร์มา  6,240.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 01 กพ.2566 66027260610
046/045/123

9 Atenolol 50mg  4,700.00  4,700.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน  4,700.00 เบอร์ลิน  4,700.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 01 กพ.2566 66027261788
Carvedilol 6.25mg  16,800.00  16,800.00 เฉพาะเจาะจง  16,800.00  16,800.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 054/053/124

10 Metformin 500mg  9,630.00  9,630.00 เฉพาะเจาะจง สหแพทเ์ภสชั  9,630.00 สหแพทเ์ภสชั  9,630.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 01 กพ.2566 66027266072
Metformin 500mg  9,630.00  9,630.00 เฉพาะเจาะจง  9,630.00  9,630.00 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 055/054/125



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินที่จัดซ้ือ      
(รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

1 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 42,888.00 เฉพำะเจำะจง บ.คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด บ.คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/011 3-ก.พ.-66

42,888.00 42,888.00 

2 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 67,190.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/013 15-ก.พ.-66

67,190.00 67,190.00 

4 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 104,240.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/001 30-ม.ค.-66
104,240.00 104,240.00 

5 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 63,850.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/002 30-ม.ค.-66
63,850.00 63,850.00 

6 จ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 56,772.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/003 30-ม.ค.-66
56,772.00 56,772.00 

                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันที่   28  เดือน  กมุภำพนัธ์ พศ.2566

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



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 46,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/008 30-ม.ค.-66

46,500.00 46,500.00 
4 จ้ำงตรวจ 46,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/009 30-ม.ค.-66

46,850.00 46,850.00 
5 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 16,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/009 23-ม.ค.-66 66027027383

16,500.00 16,500.00 
6 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 7,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินโฟ เมดิคอล จ ำกัด บ.อินโฟ เมดิคอล จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/010 23-ม.ค.-66 66027034224

7,900.00 7,900.00 
7 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 34,650.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/011 23-ม.ค.-66 66027056870

34,650.00 34,650.00 
8 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 33,575.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/017 30-ม.ค.-66 66027343787

33,575.00 33,575.00 
9 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ 91,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/018 30-ม.ค.-66 66027232687

91,000.00 91,000.00 
10 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 51,977.40 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/019 30-ม.ค.-66 66027238063

51,977.40 51,977.40 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์

โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.2566

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง    วงเงินท่ีจัดซ้ือ    
  (รำคำกลำง) บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGPเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

11 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 18,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิวโปร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิวโปร คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/025 1-ก.พ.-66 66027345228

18,000.00 18,000.00 
12 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 7,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/026 1-ก.พ.-66 66027347241

7,750.00 7,750.00 
13 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 3,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.บีเว่อร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.บีเว่อร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/027 1-ก.พ.-66 -

3,850.00 3,850.00 
14 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 34,467.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/028 1-ก.พ.-66 66027433090

34,467.00 34,467.00 
15 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 11,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป จ ำกัด บ.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/029 3-ก.พ.-66 66027446725

11,600.00 11,600.00 
16 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 13,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด บ.เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/030 3-ก.พ.-66 66027451627

13,800.00 13,800.00 
17 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 59,920.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/031 3-ก.พ.-66 66027465576

59,920.00                       59,920.00                   

18 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 8,500.00          เฉพำะเจำะจง บ.เซนต์เมด จ ำกัด (มหำชน) บ.เซนต์เมด จ ำกัด (มหำชน) คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/001 3-ม.ค.-66

8,500.00                         8,500.00                     


