
              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

1 วสัดุทนัตกรรม 2,150.00            2,150.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ำกดั บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช(1988)มีผูเ้สนอรำยเดียว 324/2565

2 ฟันปลอม 800.00               800.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 299/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 (1)



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 33,965.00                 33,965.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 330/2564

2 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 4,200.00                   4,200.00           โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั แอฟฟินิเท็ค จ  ำกดั บริษทั แอฟฟินิเท็ค จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 332/2564

3 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 7,120.00                   7,120.00           โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั แลบ็มำสเตอร์ แอด๊วำนซ จ ำกดับริษทั แลบ็มำสเตอร์ แอด๊วำนซ จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 333/2564

4 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 4,650.00                   4,650.00           โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั เอม็พี เมดกรุ๊ป จ ำกดั บริษทั เอม็พี เมดกรุ๊ป จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 334/2564

5 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 10,420.00                 10,420.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั กู๊ดส์ ซำยน์ เทคโนโลย ี จ  ำกดับริษทั กู๊ดส์ ซำยน์ เทคโนโลย ี จ  ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 335/2564

6 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 4,660.00                   4,660.00           โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์  จ  ำกดั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์  จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 331/2564

7 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 7,115.50                   7,115.50           โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 336/2564

72,130.50    

วนัท่ี 25  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2565 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์โรงพยำบำลบำ้นหลวง



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ

รำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง6,554.00            6,554.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเนตรทรำย   กำบวั นำงเนตรทรำย   กำบวั มีผูเ้สนอรำยเดียว 330

2 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,453.00            6,453.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงแคทติยำ     ศรีวีละ นำงแคทติยำ     ศรีวีละ มีผูเ้สนอรำยเดียว 331

3 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง4,257.00            4,257.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงมำลี   บญุแสน นำงมำลี   บญุแสน มีผูเ้สนอรำยเดียว 332

4 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,545.00            5,545.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิลนำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิลมีผูเ้สนอรำยเดียว 333

5 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก5,361.00            5,361.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 334

6 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน6,050.00            6,050.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 335

7 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 29,795.00          29,795.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัเต็งไตรรันต์ บริษทัเต็งไตรรันต์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 336

8 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 1,570.00            1,570.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดัสหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 337

9 วสัดุบริโภค อำหำรสด 21,815.00          21,815.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวเพญ็ณภำ กอ้นแกว้ นำงสำวเพญ็ณภำ กอ้นแกว้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 338

10 วสัดุบริโภค น ้ำด่ืม ส ำหรับผูป่้วยและผูม้ำรับบริกำรรพ.3,750.00            3,750.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั น ้ำด่ืม SML น ้ำด่ืม SML มีผูเ้สนอรำยเดียว 339

11 จำ้งเหมำท ำอำหำรผูป่้วยรพ.บำ้นหลวง825.00               825.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงวิไลลกัษณ์ นอ้ยอินต๊ะ นำงวิไลลกัษณ์ นอ้ยอินต๊ะมีผูเ้สนอรำยเดียว 341

12 จำ้งเหมำซ่อมแซมรพยนตร์ำชกำร กจ94182,295.15            2,295.15      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ศูนยโ์ตโยตำ้น่ำน ศูนยโ์ตโยตำ้น่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 342

13 วสัดุเช้ือเพลิง(แก๊สหุงตม้) 1,600.00            1,600.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 343

14 วสัดุบริโภค(ขำ้วจำ้ว) 4,200.00            4,200.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพมีผูเ้สนอรำยเดียว 344

15 วสัดุบริโภค(เคร่ืองปรุ่งรส)7,395.00            7,395.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 349

16 วสัดุบริโภค(น ้ำด่ืม) 1,100.00            1,100.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 350

17 วสัดุคอมพิวเตอร์ 17,500.00          17,500.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ลกัก้ี เทรดด้ิง บ.ลกัก้ี เทรดด้ิง มีผูเ้สนอรำยเดียว 351

18 วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,690.00            8,690.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม มีผูเ้สนอรำยเดียว 355

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน พ.ศ. 2565 

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 30  เดือนเมษำยน  พ.ศ. 2565



19 วสัดุประปำ 8,700.00            8,700.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเพ่ิมทรัพยส์รรพสินคำ้ ร้ำนเพ่ิมทรัพยส์รรพสินคำ้มีผูเ้สนอรำยเดียว 356

20 วสัดุก่อสร้ำง 4,500.00            4,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเพทสยำมอีเล็คทริก ร้ำนเพทสยำมอีเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 357

21 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร 3,000.00            3,000.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนพอเพียงโฟโต้ ร้ำนพอเพียงโฟโต้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 358

22 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 6,750.00            6,750.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนบำ้นหลวง 99 ร้ำนบำ้นหลวง 99 มีผูเ้สนอรำยเดียว 359

23 วสัดุบริโภคน ้ำด่ืมส ำหรับจดัเตรียมงำนประชุมอบรม4,500.00            4,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั น ้ำด่ืม ยเูอ็น น ้ำด่ืม ยเูอ็น มีผูเ้สนอรำยเดียว 360

24 วสัดุบริโภคน ้ำด่ืมโครงกำรป้องกนัโรคไวรัสโคโลน่ำ4,500.00            4,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั น ้ำด่ืมยเูอ็น น ้ำด่ืมยเูอ็น มีผูเ้สนอรำยเดียว 361

25 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 20,619.00          20,619.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 362

26 วสัดุส ำนกังำน 60,060.50          60,060.50    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 363

27 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 53,630.00          53,630.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ลกัคค์ลีน่ิง ซพัพลำย บ.ลกัคค์ลีน่ิง ซพัพลำย มีผูเ้สนอรำยเดียว 364

28 วสัดุยำนพำหนะและอะไหล่รถยนต์31,860.00          31,860.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.เคมอเตอร์ นำงวิไลลกัษณ์ นอ้ยอินต๊ะมีผูเ้สนอรำยเดียว 368

29 จำ้งเหมำท ำป้ำยและถ่ำยเอกสำร1,400.00            1,400.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนพอเพียงโฟโต้ ร้ำนพอเพียงโฟโต้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 369

30 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 11,375.00          11,375.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนธีรพำนิชย์ ร้ำนธีรพำนิชย์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 370

31 วสัดุอะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศ7,080.00            7,080.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.มีสกุลน่ำน บ.มีสกุลน่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 371

32 วสัดุไฟฟ้ำ 5,325.00            5,325.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 372

33 วสัดุคอมพิวเตอร์ 107,500.00        107,500.00  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม มีผูเ้สนอรำยเดียว 384

34 จำ้งเหมต่ออำยจีุพีเอสรถยนตท์ะเบียน กจ 9418 น่ำน3,210.00            3,210.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 388

35 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1,050.00            1,050.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 390

36 วสัดุคอมพิวเตอร์ 26,850.00          26,850.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม มีผูเ้สนอรำยเดียว 391

37 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 6,554.00            6,554.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนธีรพำนิชย์ ร้ำนธีรพำนิชย์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 395

358,054.65  



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอ
รำคำ

ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ
รำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสชักรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 30 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2565

ไม่มีกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน



              แบบสขร .1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก

และรำคำ
เหตผลท่ี
คดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 90,000.00      90,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั หจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ปหจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ปมีผูเ้สนอรำยเดียว 351/2565

2 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 34,775.00      34,775.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั เอ็ม พำว อินเตอร์เนชัน่เนล เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั เอ็ม พำว อินเตอร์เนชัน่เนล เทรดด้ิง จ  ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 354/2565

3 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 24,075.00      24,075.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 353/2565

4 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 7,500.00        7,500.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดับริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 365/2565

5 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 14,500.00      14,500.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั หจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ปหจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ปมีผูเ้สนอรำยเดียว 366/2565

6 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 650.00           650.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั ร้ำนบำ้นหลวง 99 ร้ำนบำ้นหลวง 99 มีผูเ้สนอรำยเดียว 367/2565

7 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 2,500.00        2,500.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 วนั บริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดับริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 386/2565

8 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 13,500.00      13,500.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดับริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 385/2565

9 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 5,136.00        5,136.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั หจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ปหจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ปมีผูเ้สนอรำยเดียว 389/2565

10 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 7,000.00        7,000.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทัน ำวิวฒัน์กำรช่ำง จ  ำกดับริษทัน ำวิวฒัน์กำรช่ำง จ  ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 392/2565

11 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 15,800.00      15,800.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั หจก. ซี.เอ็ม.เมด โซลูชัน่หจก. ซี.เอ็ม.เมด โซลูชัน่มีผูเ้สนอรำยเดียว 393/2565

12 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 3,744.00        3,744.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 120 วนั หจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ปหจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ปมีผูเ้สนอรำยเดียว 408/2565

13 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 49,000.00      49,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 120 วนั บริษทัน ำวิวฒัน์กำรช่ำง จ  ำกดับริษทัน ำวิวฒัน์กำรช่ำง จ  ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 409/2565

14 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 16,500.00      16,500.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 120 วนั หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั น่ำน อินสตรูเมนท ์หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั น่ำน อินสตรูเมนท ์มีผูเ้สนอรำยเดียว 410/2565

15 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 25,000.00      25,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 120 วนั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกดั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 411/2565

16 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 21,300.00      21,300.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 120 วนั หจก. ซี.เอ็ม.เมด โซลูชัน่หจก. ซี.เอ็ม.เมด โซลูชัน่มีผูเ้สนอรำยเดียว 412/2565

วนัท่ี 30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 (1)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจงัดจำ้งในรอบเดือน เมษำยน

(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มงำนเภสชักรรม (กลุ่มกำรพยำบำล) โรงพยำบำลบำ้นหลวง



17 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 89,000.00      89,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 120 วนั บริษทั กูด๊ส์ ซำยน์ เทคโนโลย ีจ  ำกดับริษทั กูด๊ส์ ซำยน์ เทคโนโลย ีจ  ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 413/2565

18 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 80,000.00      80,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 120 วนั บริษทั กูด๊ส์ ซำยน์ เทคโนโลย ีจ  ำกดับริษทั กูด๊ส์ ซำยน์ เทคโนโลย ีจ  ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 414/2565




