
              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

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

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

1 วสัดุทนัตกรรม 11,500.00          11,500.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ดี เอส ออลล ์จ  ำกดั บริษทั ดี เอส ออลล ์จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 554/2565

2 วสัดุทนัตกรรม 10,130.00          10,130.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ไดรว ์เด็นทัล่ บริษทั ไดรว ์เด็นทัล่ มีผูเ้สนอรำยเดียว 585/2565

อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั

3 วสัดุทนัตกรรม 16,300.00          16,300.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั แอคคอร์ด บริษทั แอคคอร์ด มีผูเ้สนอรำยเดียว 571/2565

 คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั  คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั

4 ฟันปลอม 8,660.00            8,660.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 520/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกรกฎำคม

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 31  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 (1)



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผู ้
เสนอรำคำ

ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ
รำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

1 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ14,524.18          14,524.18   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรมองคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด 556/2565

2 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ68,000.00          68,000.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 557/2565

3 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ7,500.00            7,500.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 558/2565

4 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ2,700.00            2,700.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดับริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 559/2565

5 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 19,800.00          19,800.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ปห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ปเสนอรำคำต ่ำสุด 560/2565

6 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 8,292.50            8,292.50     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 561/2565

7 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ28,800.00          28,800.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดับริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 580/2565

8 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ17,280.50          17,280.50   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอโรแคร์ จ  ำกดับริษทั แอโรแคร์ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 581/2565

9 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ10,650.00          10,650.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั นิวฟำร์มำ (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั นิวฟำร์มำ (ประเทศไทย) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 582/2565

10 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ9,500.00            9,500.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกดับริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 583/2565

11 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ9,280.00            9,280.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอดแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดับริษทั แอดแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 584/2565

12 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ6,848.00            6,848.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ  ำกดับริษทั บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 585/2565

13 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ4,050.00            4,050.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซีห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซีเสนอรำคำต ่ำสุด 586/2565

14 วสัดุเภสชักรรม 12,500.00          12,500.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เชียงใหม่เมดิคอลหจก. เชียงใหม่เมดิคอล เสนอรำคำต ่ำสุด 587/2565

15 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ21,686.40          21,686.40   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรมองคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด 596/2565

วนัท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกรกฎำคม

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสชักรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง



16 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ6,815.00            6,815.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดับริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 597/2565

17 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ6,600.00            6,600.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั พำตำร์แลบ (2517) จ ำกดับริษทั พำตำร์แลบ (2517) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 598/2565

18 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ5,000.00            5,000.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดับริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 599/2565

19 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ4,800.00            4,800.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดับริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 600/2565

20 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ4,500.00            4,500.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 601/2565

21 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ2,200.00            2,200.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เวสโก ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดับริษทั เวสโก ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 602/2565

22 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ2,200.00            2,200.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอดแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดับริษทั แอดแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 603/2565

23 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ1,765.50            1,765.50     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดับริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 604/2565

24 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ1,700.00            1,700.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอตแลนตำ้ เมดดิคแคร์ จ  ำกดับริษทั แอตแลนตำ้ เมดดิคแคร์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 605/2565

25 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ5,400.00            5,400.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 606/2565

ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ =                    241,799.58        

วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป = 28,092.50          

วสัดุเภสชักรรม = 12,500.00          



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

1 วสัดุส ำนกังำน 54,000.00          54,000.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.เอ.ที.พี อินเตอร์ เมดิคอล บ.เอ.ที.พี อินเตอร์ เมดิคอล มีผูเ้สนอรำยเดียว 523

2 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 1,990.00            1,990.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง มีผูเ้สนอรำยเดียว 526

3 วสัดุส ำนกังำน 2,700.00            2,700.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 528

4 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 3,600.00            3,600.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสำยำมอิเล็คทริก ร้ำนเทพสำยำมอิเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 529

5 วสัดุประปำ 1,635.00            1,635.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสำยำมอิเล็คทริก ร้ำนเทพสำยำมอิเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 530

6 วสัดุไฟฟ้ำ 950.00               950.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสำยำมอิเล็คทริก ร้ำนเทพสำยำมอิเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 531

7 วสัดุส ำนกังำน 9,000.00            9,000.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.เอ.ที.พี อินเตอร์ เมดิคอล บ.เอ.ที.พี อินเตอร์ เมดิคอล มีผูเ้สนอรำยเดียว 534

8 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 930.00               930.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 541

9 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,640.00            4,640.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.เอฟทูเคบำร์เก็ตต้ิง บ.เอฟทูเคบำร์เก็ตต้ิง มีผูเ้สนอรำยเดียว 542

10 จำ้งเหมำบริกำรก ำจดัส่ิงปฏิกุล6,000.00            6,000.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยประจวบ  ใจบุญ นำยประจวบ  ใจบุญ มีผูเ้สนอรำยเดียว 543

11 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ8,250.00            8,250.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัมีสกุล น่ำน บริษทัมีสกุล น่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 553

12 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง5,464.00            5,464.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเนตรทรำย   กำบวั นำงเนตรทรำย   กำบวั มีผูเ้สนอรำยเดียว 555

13 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,453.00            6,453.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงแคทติยำ     ศรีวีละ นำงแคทติยำ     ศรีวีละ มีผูเ้สนอรำยเดียว 556

14 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง5,361.00            5,361.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงมำลี  บุญแสน นำงมำลี  บุญแสน มีผูเ้สนอรำยเดียว 557

15 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,361.00            5,361.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิล นำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิล มีผูเ้สนอรำยเดียว 558

16 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก5,545.00            5,545.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 559

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2565 

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 31  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565



17 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน5,849.00            5,849.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 560

18 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,570.00            5,570.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยมำวิน   มงคล นำยมำวิน   มงคล มีผูเ้สนอรำยเดียว 561

19 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,570.00            5,570.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์ นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 562

20 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำคนสวน5,570.00            5,570.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยอนุพล    สมควร นำยอนุพล    สมควร มีผูเ้สนอรำยเดียว 563

21 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน17,950.00          17,950.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัเต็งไตรรัตน์ บริษทัเต็งไตรรัตน์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 564

22 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน10,805.30          10,805.30   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวงสหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง มีผูเ้สนอรำยเดียว 565

23 วสัดุบริโภค 20,616.00          20,616.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวเพญ็นภำ  กอ้นแกว้ นำงสำวเพญ็นภำ  กอ้นแกว้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 566

24 วสัดุเช้ือเพลิง 3,680.00            3,680.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 567

25 วสัดุบริโภค(น ้ำด่ืม) 1,200.00            1,200.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั น ้ำด่ืมยเูอ็น น ้ำด่ืมยเูอ็น มีผูเ้สนอรำยเดียว 568

26 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,410.00            5,410.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยนิยม   มงคล นำยนิยม   มงคล มีผูเ้สนอรำยเดียว 569

27 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองตดัหญำ้920.00               920.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร มีผูเ้สนอรำยเดียว 583

28 วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,900.00          10,900.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ลคัก่ี เทรดด้ิง บ.ลคัก่ี เทรดด้ิง มีผูเ้สนอรำยเดียว 584

29 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว53,880.00          53,880.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ลกัคค์ลีนน่ิง  ซพัพลำย บ.ลกัคค์ลีนน่ิง  ซพัพลำย มีผูเ้สนอรำยเดียว 586

30 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว28,044.00          28,044.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 587

31 วสัดุส ำนกังำน 33,136.00          33,136.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 588

32 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 8,930.00            8,930.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำน พี เค เอฟ เทรดด้ิง ร้ำน พี เค เอฟ เทรดด้ิง มีผูเ้สนอรำยเดียว 589

33 ครุภณัฑง์ำนบำ้น 3,590.00            3,590.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.กิติชยัพำณิชยน่์ำน หจก.กิติชยัพำณิชยน่์ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 590

34 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 9,550.00            9,550.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเมตตำยนิูฟอร์ม ร้ำนเมตตำยนิูฟอร์ม มีผูเ้สนอรำยเดียว 591

35 วสัดุไฟฟ้ำ 5,310.00            5,310.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสำยำมอิเล็คทริก ร้ำนเทพสำยำมอิเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 592

36 ครุภณัฑส์ ำนกังำนพดัลมตั้งพ้ืน2,200.00            2,200.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสำยำมอิเล็คทริก ร้ำนเทพสำยำมอิเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 593

37 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ8500 8500 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนแอมแปร์  เซอร์วิส ร้ำนแอมแปร์  เซอร์วิส มีผูเ้สนอรำยเดียว 594

369,059.30 


