
ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ
1 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 8,000.00             โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกดั
2 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 20,224.00           โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั
3 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 42,662.00           โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั
4 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 46,200.00           โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เฟิร์มเมอร์ จ  ำกดั

117,086.00             

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2566  ไตรมำสท่ี 1 
(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์โรงพยำบำลบำ้นหลวง
ประจ ำเดือนธนัวำคม 2565   (วนัท่ี  15   เดือนธนัวำคม พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 ครุภณัฑ์การแพทย์ 79,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ็นเด็กซ์ ซัพพลายด์แอนด์เซอร์วิส

2 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 1,650.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด

80,650.00               

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2566  ไตรมำส 1
(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มงำนเภสชักรรม (กลุ่มกำรพยำบำล) โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนธนัวำคม 2565   (วนัท่ี  15  เดือนธนัวำคม พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 36,439.00               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสัชกรรม

2 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 32,675.00               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดั

3 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 28,650.00               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดั

4 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 12,420.00               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดั

5 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 10,650.00               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั นิวฟำร์มำ (ประเทศไทย) จ ำกดั

6 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 10,000.00               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั

7 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,400.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดั

8 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 5,700.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ  ำกดั

9 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 5,136.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ  ำกดั

10 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,800.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำ้ส์ จ  ำกดั

11 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,654.50                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอโรแคร์ จ  ำกดั

12 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,320.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดั

13 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,200.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำแลนด ์(1982) จ ำกดั

14 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,119.50                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั

15 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,950.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี

16 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 3,250.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี

17 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,280.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ำกดั

18 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,200.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เวสโก ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั

19 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,200.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลอู่ทอง

20 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 1,700.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอตแลนตำ้ เมดดิคแคร์ จ  ำกดั

21 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 8,000.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ  ำกดั

190,744.00             

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565
(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสชักรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนธนัวำคม 2565   (วนัท่ี  15  เดือน ธนัวำคม  พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 วสัดุทนัตกรรม 3,450.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ดีเอส ออลล ์จ  ำกดั

2 ฟันปลอม 9,145.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั

12,595.00               

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2566  ไตรมำส 1
(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนธนัวำคม 2565   (วนัท่ี  15   เดือน ธนัวำคม  พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง5,818.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงเนตรทรำย   กำบวั

2 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,710.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงแคทติยำ     ศรีวีละ

3 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง6,226.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงมำลี  บุญแสน

4 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,670.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์

5 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน6,670.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ

6 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร 6,670.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยมำวิน   มงคล

7 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร 6,448.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์

8 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำคนสวน 6,226.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุพล    สมควร

9 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร 6,670.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิยม   มงคล

10 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำ 8,950.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงปอย  แกว้ปัญญำ

11 วสัดุบริโภค(น ้ำด่ืม) 2,500.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมยเูอ็น

12 วสัดุเช้ือเพลิง 2,000.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

13 วสัดุบริโภค 2,415.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพญ็นภำ  กอ้นแกว้

14 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,150.00               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัเตง็ไตรรัตน์

15 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,420.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง

16 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,250.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร

17 วสัดุก่อสร้ำง 31,110.00               โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะพล  วงศเ์ทพ

18 จำ้งเหมำร้ือถอนเคร่ืองปรับอำกำศ 7,880.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัมีสกุลน่ำน  จ  ำกดั

19 วสัดุประปำ 1,650.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมอิเล็คทริก

144,433.00             

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

(ช่ือหน่วยงาน)  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านหลวง

ประจ าเดอืนธันวาคม 2565   (วนัที่  15  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2565)





หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ็นเด็กซ์ ซัพพลายด์แอนด์เซอร์วิส


