
              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 8,000.00            8,000.00               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 133/2565

2 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 20,224.00          20,224.00             โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 134/2565

3 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 42,662.00          42,662.00             โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 140/2565

4 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 46,200.00          46,200.00             โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั เฟิร์มเมอร์ จ  ำกดั บริษทั เฟิร์มเมอร์ จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 141/2565

117,086.00    

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม 2565 

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 15  เดือน ธนัวำคม  พ.ศ. 2565 



               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 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง5,818.00      5,818.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเนตรทรำย   กำบวั นำงเนตรทรำย   กำบวั มีผูเ้สนอรำยเดียว 117

2 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,710.00      6,710.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงแคทติยำ     ศรีวีละ นำงแคทติยำ     ศรีวีละ มีผูเ้สนอรำยเดียว 118

3 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง6,226.00      6,226.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงมำลี  บุญแสน นำงมำลี  บุญแสน มีผูเ้สนอรำยเดียว 119

4 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,670.00      6,670.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 120

5 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน6,670.00      6,670.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 121

6 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร6,670.00      6,670.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยมำวิน   มงคล นำยมำวิน   มงคล มีผูเ้สนอรำยเดียว 122

7 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร6,448.00      6,448.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์ นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 123

8 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำคนสวน6,226.00      6,226.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยอนุพล    สมควร นำยอนุพล    สมควร มีผูเ้สนอรำยเดียว 124

9 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร6,670.00      6,670.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยนิยม   มงคล นำยนิยม   มงคล มีผูเ้สนอรำยเดียว 125

10 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำ 8,950.00      8,950.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงปอย  แกว้ปัญญำ นำงปอย  แกว้ปัญญำ มีผูเ้สนอรำยเดียว 126

11 วสัดุบริโภค(น ้ำด่ืม) 2,500.00      2,500.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั น ้ำด่ืมยเูอน็ น ้ำด่ืมยเูอน็ มีผูเ้สนอรำยเดียว 127

12 วสัดุเช้ือเพลิง 2,000.00      2,000.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 128

13 วสัดุบริโภค 2,415.00      2,415.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวเพญ็นภำ  กอ้นแกว้ นำงสำวเพญ็นภำ  กอ้นแกว้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 129

14 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,150.00    20,150.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัเตง็ไตรรัตน์ บริษทัเตง็ไตรรัตน์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 130

15 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,420.00      5,420.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง มีผูเ้สนอรำยเดียว 131

16 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,250.00      4,250.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร มีผูเ้สนอรำยเดียว 135

17 วสัดุก่อสร้ำง 31,110.00    31,110.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยชนะพล  วงศเ์ทพ นำยชนะพล  วงศเ์ทพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 137

วนัท่ี 15   เดือน ธนัวำคม  พ.ศ. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงพยำบำลบำ้นหลวง



18 จำ้งเหมำร้ือถอนเคร่ืองปรับอำกำศ7,880.00      7,880.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัมีสกุลน่ำน  จ  ำกดั บริษทัมีสกุลน่ำน  จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 144

19 วสัดุประปำ 1,650.00      1,650.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสยำมอิเลค็ทริก ร้ำนเทพสยำมอิเลค็ทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 145

144,433.00    



              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)  (11)

1 วสัดุทนัตกรรม 3,450.00      3,450.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ดีเอส ออลล ์จ  ำกดั บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 105/2565

2 ฟันปลอม 9,145.00      9,145.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เอก็ซำ ซีแลม จ ำกดั บริษทั เอก็ซำ ซีแลม จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 093/2565

12,595.00      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 15  เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2565 (1)



              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 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ36,439.00    36,439.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด 70/2565

2 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ32,675.00    32,675.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดับริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 71/2565

3 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ28,650.00    28,650.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดับริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 72/2565

4 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ12,420.00    12,420.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 73/2565

5 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ10,650.00    10,650.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั นิวฟำร์มำ (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั นิวฟำร์มำ (ประเทศไทย) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 74/2565

6 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ10,000.00    10,000.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 75/2565

7 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,400.00      2,400.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดั บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 76/2565

8 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 5,700.00      5,700.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ  ำกดั บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 77/2565

9 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 5,136.00      5,136.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ  ำกดั บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 78/2565

10 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,800.00      4,800.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำ้ส์ จ  ำกดั บริษทั เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำ้ส์ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 79/2565

11 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,654.50      4,654.50        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั แอโรแคร์ จ  ำกดั บริษทั แอโรแคร์ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 80/2565

12 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,320.00      4,320.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดั บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 81/2565

13 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,200.00      4,200.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ฟำร์มำแลนด ์(1982) จ ำกดั บริษทั ฟำร์มำแลนด ์(1982) จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 82/2565

14 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,119.50      4,119.50        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดับริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 83/2565

15 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,950.00      4,950.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี เสนอรำคำต ่ำสุด 84/2565

16 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 3,250.00      3,250.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ีห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ีเสนอรำคำต ่ำสุด 85/2565

17 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,280.00      2,280.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ที เอน็ พี เฮลทแ์คร์ จ  ำกดั บริษทั ที เอน็ พี เฮลทแ์คร์ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 86/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสชักรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 15 เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2565



18 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,200.00      2,200.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เวสโก ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั บริษทั เวสโก ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 87/2565

19 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,200.00      2,200.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 โรงพยำบำลอู่ทอง โรงพยำบำลอู่ทอง เสนอรำคำต ่ำสุด 88/2565

20 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 1,700.00      1,700.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั แอตแลนตำ้ เมดดิคแคร์ จ  ำกดั บริษทั แอตแลนตำ้ เมดดิคแคร์ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 89/2565

21 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 8,000.00      8,000.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ  ำกดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 90/2565

ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ           = 182,744.00  

วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 8,000.00      



              แบบสขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือ
วงเงินที่
จดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตผลที่
คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

1 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 79,000.00  79,000.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง90 วัน ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็เด็กซ์ ซัพพลายด์แอนด์เซอร์วิสห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอน็เด็กซ์ ซัพพลายด์แอนด์เซอร์วิสมีผู้เสนอรำยเดียว 142/2565

2 วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป 1,650.00    1,650.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง60 วัน บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากดั มีผู้เสนอรำยเดียว 143/2565

80,650.00   

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจงัดจำ้งในรอบเดือน ธันวำคม

(ชื่อหน่วยงำน) กลุ่มงำนเภสัชกรรม (กลุ่มกำรพยำบำล) โรงพยำบำลบ้ำนหลวง

วันที่ 15  เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2565 (1)





หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง





หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง





หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง


