
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 กุมภาพนัธ์ 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 กุมภาพนัธ์ 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 กุมภาพนัธ์ 2566
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

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

รวม 11,102.32            

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมนีำคม 2566
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ค่ำอินเตอร์เน็ต



แบบ สขร. 1

1 ซือ้วสัดเุคมี 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 14,000.00 ดวงกาญจนร์ุง่เรอืงทรพัย ์ 14,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 092/2566, 2 ม.ีค.2566 66037047916

2 จา้งซอ่มครภุณัฑย์านพาหนะ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอ ท ูไทร ์จ ากดั 11,400.00 บ.โอ ท ูไทร ์จ ากดั 11,400.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 093/2566, 2 ม.ีค.2566 66037059112

3 คา่ใชจ้่ายโครงการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิฯ 5.1 4,200.00 โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิฯ 5.1 4,200.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

4 จา้งท าป้ายอะครลิคิ 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบา้นงานศลิป์ 240.00 รา้นบา้นงานศลิป์ 240.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

5 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 16,713.40 16,713.40 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษไ์พบูลย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 16,713.40 หจก.พงษไ์พบูลย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 16,713.40 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 094/2566, 2 ม.ีค.2566 66037096247

6 ซือ้ครภุณัฑส์ านักงาน(เคร ือ่งปรบัอากาศ) 179,000.00 179,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนสนิการไฟฟ้าและกอ่สรา้ง 179,000.00 หจก.พูนสนิการไฟฟ้าและกอ่สรา้ง 179,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 095/2566, 2 ม.ีค.2566 66037102844

7 คา่ใชจ้่ายโครงการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิฯ 5.2 7,000.00 โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิฯ 5.2 7,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

8 คา่ใชจ้่ายโครงการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิฯ 5.3 4,200.00 โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิฯ 5.3 4,200.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

9 คา่ใชจ้่ายโครงการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิฯ 5.4 7,200.00 โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิฯ 5.4 7,200.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

10 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 1,926.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 1,926.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

11 ซือ้วสัดสุ านักงาน 1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 1,430.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 1,430.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

12 จา้งท าตรายาง 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบา้นงานศลิป์ 160.00 รา้นบา้นงานศลิป์ 160.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

13 ซือ้ครภุณัฑส์ านักงาน(เคร ือ่งยงิป้าย) 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิเตอร ์เมดคิอล เทรดดิง้ 7,800.00 หจก.อนิเตอร ์เมดคิอล เทรดดิง้ 7,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 096/2566, 8 ม.ีค.2566 66037216818

14 ซือ้ครภุณัฑส์ านักงาน 55,200.00 55,200.00 เฉพาะเจาะจง ศรพีูลทรพัย ์ 55,200.00 ศรพีูลทรพัย ์ 55,200.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 097/2566, 8 ม.ีค.2566 66037226106

15 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 42,115.20 42,115.20 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 42,115.20 หจก.เอเลยีจ เคมคิอสมคิ 42,115.20 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 098/2566, 8 ม.ีค.2566 66037234099

16 ขา้งซอ่มครภุณัฑส์ านักงาน(เคร ือ่งปรบัอากาศ) 30,900.00 30,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกล ูรศัมี 30,900.00 นายอนุกล ูรศัมี 30,900.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 099/2566, 8 ม.ีค.2566 66037254716

เลขทีโ่ครงการ
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2566

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้

ล าดบั งานทีจ่ดัซ ือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงินที่

จดัซ ือ้หรอื

จดัจา้ง

ราคากลาง

(บาท)
วธิซี ือ้หรอืจา้ง

รายชือ่ผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา
เหตุผลทีค่ดัเลอืก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซือ้/จา้ง



แบบ สขร. 1

1
ซือ้วัสดทัุนตกรรม 35,850.00 35,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.ด.ีทันตเวช จ ากัด 35,850.00 บรษัิท เอส.ด.ีทันตเวช จ ากัด 35,850.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 023/2566,3 มคี 2566 66037167076

2
ซือ้วัสดทัุนตกรรม 12,650.00 12,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซีย่งไฮทั้นตภัณฑ์ 12,650.00 หจก.เซีย่งไฮทั้นตภัณฑ์ 12,650.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 024/2566,3 มคี 2566 66037163182

3
ซือ้วัสดทัุนตกรรม 31,910.00 31,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.บลสูไมล ์เมดคิัล ซพัพลาย จ ากัด 31,910.00 บ.บลสูไมล ์เมดคิัล ซพัพลาย จ ากัด 31,910.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 025/2566,3 มคี 2566 66037168416

4
ซือ้วัสดทัุนตกรรม 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,885.00 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,885.00 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 026/2566,3 มคี 2566 66037170271

5 จา้งเหมาท าฟันปลอม 30,890.90 30,890.90 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เด็นทาเนยีร ์จ ากัด 30,890.90 บรษัิท เด็นทาเนยีร ์จ ากัด 30,890.90 ถูกตอ้งตามเงือ่นไข 027/2566,3 มคี 2566 66037177412

แบบสรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2566

ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป  โรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้

ล าดบั งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงนิที่

จดัซือ้หรอื

จดัจา้ง

ราคากลาง

(บาท)
วธิซีือ้หรอืจา้ง

รายชือ่ผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา
เหตผุลทีค่ดัเลอืก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซือ้/จา้ง

เลขทีโ่ครงการ
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ราคา



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินที่จัดซ้ือ      
(รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

1 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 51,360.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/023 2-ม.ีค.-66

51,360.00 51,360.00 

                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มนีำคม
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันที่   31  เดือน  มนีำคม 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 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 7,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.สิบก ำลัง จ ำกัด บ.สิบก ำลัง จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/041 27-ก.พ.-66

7,900.00 7,900.00 
4 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 9,445.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินโฟ เมดิคอล จ ำกัด บ.อินโฟ เมดิคอล จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/042 27-ก.พ.-66

9,445.00 9,445.00 
5 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 3,600.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วีอำร์ ซัพพอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วีอำร์ ซัพพอร์ต คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/043 27-ก.พ.-66

3,600.00 3,600.00 
6 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 18,190.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/044 27-ก.พ.-66

18,190.00 18,190.00 
7 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 5,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/045 27-ก.พ.-66

5,300.00 5,300.00 
8 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 5,550.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด บ.เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/053 2-มี.ค.-66

5,550.00 5,550.00 
9 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 50,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยก๊อส จ ำกัด บ.ไทยก๊อส จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/054 2-มี.ค.-66

50,100.00 50,100.00 
10 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 40,488.80 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/055 2-มี.ค.-66

40,488.80 40,488.80 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม

โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   20   เดือน  มีนำคม  พ.ศ.2566

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง    วงเงินท่ีจัดซ้ือ    
  (รำคำกลำง) บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGPเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

11 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 2,407.50 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/056 2-มี.ค.-66

2,407.50 2,407.50 
12 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 25,145.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเตเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเตเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/057 2-มี.ค.-66

25,145.00 25,145.00 
13 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 18,350.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0033.305/058 2-มี.ค.-66

18,350.00 18,350.00 


