
ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 วสัดุทนัตกรรม 2,150.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ำกดั

2 ฟันปลอม 800.00                        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั

2,950.00                                

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม  โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนเมษำยน  2565   (วนัท่ี  30 เดือนเมษำยน  พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ
1 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 33,965.00                              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั

2 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 4,200.00                                โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอฟฟินิเทค็ จ  ำกดั

3 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 7,120.00                                โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ จ ำกดั

4 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 4,650.00                                โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ำกดั

5 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 10,420.00                              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั กูด๊ส์ ซำยน์ เทคโนโลย ี จ  ำกดั

6 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 4,660.00                                โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์  จ  ำกดั

7 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 7,115.50                                โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั

72,130.50                   

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือน พฤษภำคม  2565   (วนัท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง6,554.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงเนตรทรำย   กำบวั

2 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,453.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงแคทติยำ     ศรีวีละ

3 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง4,257.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงมำลี   บุญแสน

4 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร 5,545.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิล

5 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก5,361.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์

6 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน6,050.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ

7 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 29,795.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัเต็งไตรรันต์

8 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 1,570.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดั

9 วสัดุบริโภค อำหำรสด 21,815.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพญ็ณภำ กอ้นแกว้ 

10 วสัดุบริโภค น ้ำด่ืม ส ำหรับผูป่้วยและผูม้ำรับบริกำรรพ.3,750.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืม SML 

11 จำ้งเหมำท ำอำหำรผูป่้วยรพ.บำ้นหลวง 825.00                        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงวิไลลกัษณ์ นอ้ยอินต๊ะ

12 จำ้งเหมำซ่อมแซมรพยนตร์ำชกำร กจ9418 2,295.15                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ศูนยโ์ตโยตำ้น่ำน

13 วสัดุเช้ือเพลิง(แก๊สหุงตม้) 1,600.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

14 วสัดุบริโภค(ขำ้วจำ้ว) 4,200.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพ

15 วสัดุบริโภค(เคร่ืองปรุ่งรส) 7,395.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

16 วสัดุบริโภค(น ้ำด่ืม) 1,100.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

17 วสัดุคอมพิวเตอร์ 17,500.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.ลกัก้ี เทรดด้ิง

18 วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,690.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม

19 วสัดุประปำ 8,700.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมทรัพยส์รรพสินคำ้

20 วสัดุก่อสร้ำง 4,500.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพทสยำมอีเล็คทริก

21 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร 3,000.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพอเพียงโฟโต้

22 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 6,750.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นหลวง 99

23

วสัดุบริโภคน ้ำด่ืมส ำหรับ
จดัเตรียมงำนประชุมอบรม

4,500.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืม ยเูอ็น

24 วสัดุบริโภคน ้ำด่ืมโครงกำรป้องกนัโรคไวรัสโคโลน่ำ4,500.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมยเูอ็น

25 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 20,619.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้

26 วสัดุส ำนกังำน 60,060.50                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้

27 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 53,630.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.ลกัคค์ลีน่ิง ซพัพลำย

28 วสัดุยำนพำหนะและอะไหล่รถยนต์ 31,860.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคมอเตอร์

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565   (วนัท่ี  30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2565)



29 จำ้งเหมำท ำป้ำยและถ่ำยเอกสำร 1,400.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพอเพียงโฟโต้

30 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 11,375.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย์

31 วสัดุอะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศ 7,080.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.มีสกุลน่ำน

32 วสัดุไฟฟ้ำ 5,325.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก

33 วสัดุคอมพิวเตอร์ 107,500.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม

34 จำ้งเหมต่ออำยจีุพีเอสรถยนตท์ะเบียน กจ 9418 น่ำน3,210.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์

35 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1,050.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

36 วสัดุคอมพิวเตอร์ 26,850.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม

37 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 6,554.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำนิชย์

503,218.65                 



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

ไม่มีกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565   (วนัท่ี  30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 90,000.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงหจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ป

2 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 34,775.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั เอ็ม พำว อินเตอร์เนชัน่เนล เทรดด้ิง จ  ำกดั

3 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 24,075.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกดั

4 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 7,500.00                โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดั

5 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 14,500.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงหจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ป

6 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 650.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนบำ้นหลวง 99

7 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 2,500.00                โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดั

8 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 13,500.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดั

9 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 5,136.00                โดยวิธีเฉพำะเจำะจงหจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ป

10 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 7,000.00                โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทัน ำวิวฒัน์กำรช่ำง จ  ำกดั

11 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 15,800.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงหจก. ซี.เอ็ม.เมด โซลูชัน่

12 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 3,744.00                โดยวิธีเฉพำะเจำะจงหจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ป

13 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 49,000.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทัน ำวิวฒัน์กำรช่ำง จ  ำกดั

14 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 16,500.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั น่ำน อินสตรูเมนท ์

15 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 25,000.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกดั

16 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 21,300.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงหจก. ซี.เอ็ม.เมด โซลูชัน่

17 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 89,000.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั กู๊ดส์ ซำยน์ เทคโนโลย ีจ  ำกดั

18 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 80,000.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั กู๊ดส์ ซำยน์ เทคโนโลย ีจ  ำกดั

499,980.00                 

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสัชกรรม (กลุ่มกำรพยำบำล)โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนเมษำยน 2565   (วนัท่ี  30 เดือน เมษำยน   พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 วสัดุทนัตกรรม 13,268.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ำกดั

2 ฟันปลอม 4,800.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั

18,068.00                   

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม  โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565   (วนัท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ
1 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 57,605.00                              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั

2 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 42,800.00                              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เฟิร์มเมอร์ จ  ำกดั

3 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 16,050.00                              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั

4 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 17,006.00                              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั กูด๊ส์ ซำยน์ เทคโนโลย ี จ  ำกดั

133,461.00                            

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือน พฤษภำคม  2565   (วนัท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง6,554.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงเนตรทรำย   กำบวั

2 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,453.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงแคทติยำ     ศรีวีละ

3 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร 5,545.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิล

4 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง5,361.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงมำลี  บุญแสน

5 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก5,361.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์

6 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน6,050.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ

7 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 23,290.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัเต็งไตรรันต์

8 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 2,729.30                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดั

9 วสัดุบริโภค อำหำรสด 34,464.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพญ็ณภำ กอ้นแกว้ 

10 วสัดุบริโภค น ้ำด่ืม ส ำหรับผูป่้วยและผูม้ำรับบริกำรรพ.3,360.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

11 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 320.00                        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนประเวศน์

12 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 13,900.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.กูด้สปีด คอมพิวเตอร์

13 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 9,600.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก

14 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 650.00                        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก

15 วสัดุไฟฟ้ำ 350.00                        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก

16 วสัดุไฟฟ้ำโครงกำรป้องกนัโรคไวรัสโคโรนำ20198,200.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก

17 วสัดุบริโภค 4,200.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอแอนด์เอ ขำ้วเพ่ือสุขภำพ

18 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 472.00                        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

19 จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 24,020.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.มีสกุลน่ำน

20 จำ้งเหมำจ ำกดัปลวก 75,000.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.พีเคกรุ๊ป ก ำจดัปลวก

21 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้รพ.บำ้นหลวง 2,400.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยไพฑูรย ์  อุดดี

22 จำ้งเหมำบริกำรตรวจเช็คระยะรถยนตร์ำชกำร 2,355.07                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.โตโยตำ้ น่ำน

23 วสัดุบริโภคขำ้ว 4,200.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพ

24 จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงและเปล่ียนอะไหล่ 1,458.41                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.โตโยตำ้ น่ำน

25 จำ้งเหมำบริกำรซ๋อมบ ำรุ่งเคร่ืองปรับอำกำศ 10,100.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.มีสกุลน่ำน

26 วสัดุก่อสร้ำง 80,251.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สวนเสด็จวสัดุภณัฑ์

27 วสัดุก่อสร้ำง 20,900.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศรีสยำม เพน็ท์

28 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 24,900.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัยนิูตีไอทีซิสเต็ม

29 จำ้งเหมำเช่ือมเหล็กกนัห้องน ้ำเตรียมงำนรับเสด็จ10,000.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยอินทอน  เช้ือหมอ

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือน พฤษภำคม  2565   (วนัท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 48,456.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม

2 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 56,282.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั

3 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 24,600.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดั

4 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 12,000.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลอู่ทอง

5 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 11,930.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดั

6 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 6,850.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี

7 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 7,800.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ำกดั

8 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 23,350.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ป

9 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 5,750.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอฟ.ซี.พี. จ ำกดั

10 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 54,400.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดั

11 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 27,200.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดั

12 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 11,128.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอโรแคร์ จ  ำกดั

13 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 10,008.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั

14 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 8,500.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์ม่ำ อินโนวำ จ ำกดั

15 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 12,500.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซีฟำม จ ำกดั

16 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 6,300.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ำกดั

ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ = 297,954.00                 

วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป = 29,100.00                   

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสัชกรรม  โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565   (วนัท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 15,000.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดั

2 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 48,150.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกดั

3 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 14,000.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจงหจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ป

4 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 12,500.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจงร้ำนบำ้นหลวง 99

5 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 30,000.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจงบริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดั

119,650.00                 

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสัชกรรม (กลุ่มกำรพยำบำล)โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565   (วนัท่ี  31 เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 วสัดุทนัตกรรม 5,000.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ  ำกดั

2 วสัดุทนัตกรรม 31,954.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ดำร์ฟ่ี (ประเทศไทย) 

3 ฟันปลอม 8,050.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม  โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  2565   (วนัท่ี  30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 46,200.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เฟิร์มเมอร์ จ  ำกดั

2 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 22,900.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั

ประจ ำเดือน พฤษภำคม  2565   (วนัท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565)

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์โรงพยำบำลบำ้นหลวง



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง6,118.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงเนตรทรำย   กำบวั

2 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,453.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงแคทติยำ     ศรีวีละ

3 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร 5,545.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิล

4 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง5,177.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงมำลี  บุญแสน

5 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก5,545.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์

6 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน5,849.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ

7 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร 5,570.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยมำวิน   มงคล

8 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร 5,570.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์

9 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำคนสวน 5,570.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุพล    สมควร

10 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 27,520.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัเต็งไตรรันต์

11 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 3,620.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดั

12 วสัดุบริโภค อำหำรสด 1,680.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

13 วสัดุบริโภค น ้ำด่ืม ส ำหรับผูป่้วยและผูม้ำรับบริกำรรพ.34,950.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงเพญ็นภำ   กอ้นแกว้

14 วสัดุบริโภค 4,500.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน ้ำด่ืมยเูอ็น

15 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,900.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.ยนิูต้ีไอทีซิสเต็ม

16 วสัดุยำนพำหนะยำงรถยนต ์กจ-9418 16,800.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคมอเตอร์

17 วสัดุก่อสร้ำง 485.00                        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะพล  วงคเ์ทพ

18 วสัดุประปำ 1,595.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะพล  วงคเ์ทพ

19 วสัดุกำรเกษตร 1,460.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะพล  วงคเ์ทพ

20 วสัดุส ำนกังำน 3,692.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้

21 วสัดุส ำนกังำน 7,350.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้

22 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 16,200.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.มิตรประกำย จ ำกดั

23 จำ้งเหมำท ำอำหำรจดัเตรียมงำนรับเสด็จ 22,500.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงนสัยำ    ทองค ำ

24 วสัดุบริโภค 2,668.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

25 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 5,880.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

26 วสัดุส ำนกังำน 6,000.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พีเคเอฟ

27 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 12,000.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พีเคเอฟ

28 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 5,990.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธนำธรรม

29 วสัดุก่อสร้ำง 4,920.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยจ ำรอง ชุมภูชนะภยั

ประจ ำเดือน มิถุนำย 2565   (วนัท่ี  30  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2565)

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงพยำบำลบำ้นหลวง



30 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 77,800.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.มีสกุลน่ำน

31 วสัดุก่อสร้ำง 1,200.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงบุญแผง  สุดสม

32 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 3,610.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้

33 วสัดุไฟฟ้ำ 2,585.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก

34 จำ้งเหมำบริกำรสูบส่ิงปฏิกูล 1,500.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยประจวบ  ใจบุญ

35 วสัดุยำนพำหนะ 590.00                        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร

36 วสัดุบริโภค เคร่ืองปรุงรส 7,062.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

37 วสัดุบริโภค ขำ้วจำ้ว 2,800.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพ

331,254.00                 



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

ไม่มีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสัชกรรม (กลุ่มกำรพยำบำล)โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2565   (วนัท่ี  30 เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 62,780.33                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม

2 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 38,000.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดั

3 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 30,300.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดั

4 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 40,240.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ  ำกดั

5 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 18,273.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั

6 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 14,050.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ำกดั

7 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 15,400.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกดั

8 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 26,936.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั พรีเมด ฟำร์มำ พลสั จ  ำกดั

9 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 9,500.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี

10 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 14,650.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดั

11 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,500.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั

12 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,140.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั

13 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 1,979.50                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกดั

14 ยำนอกบญัชียำหลกัแห่งชำติ 3,150.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หสน.โรงงำนเภสชักรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย

15 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 5,750.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั นครน่ำนออกซิเจน จ ำกดั

16 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 35,277.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ำกดั

17 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 36,376.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ป

18 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 65,526.80                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั

19 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 34,000.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดั

20 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 23,500.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดั

21 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,080.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั มำสุ จ  ำกดั

22 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 3,400.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอ.เอ็น.บี.ลำบอรำตอร่ี(อ ำนวยเภสชั) จ ำกดั

23 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,940.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ยเูมดำ้ จ  ำกดั

24 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,800.19                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ำกดั

25 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,300.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกดั

26 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,140.00                     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำ้ส์ จ  ำกดั

27 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 20,120.00                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอสเซน้ท ์เมดิคอล จ ำกดั

ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ = 403,635.82                 

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสัชกรรม  โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2565   (วนัท่ี  30 เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. 2565)




