
ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ
1 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 48,436.00                    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั

2 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 8,750.00                       โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ำกดั

57,186.00            

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ไตรมำสท่ี 1
(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565   (วนัท่ี  30   เดือนพฤศจิกำยน 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 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร6,670.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยมำวิน   มงคล

7 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร6,448.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์

8 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำคนสวน 6,226.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุพล    สมควร

9 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร6,670.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิยม   มงคล

10 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำ 8,950.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงปอย  แกว้ปัญญำ

11 วสัดุบริโภค(น ้ำด่ืม) 2,130.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมยเูอ็น

12 วสัดุเช้ือเพลิง 2,000.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

13 วสัดุบริโภค 23,018.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเพญ็นภำ  กอ้นแกว้

14 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,140.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัเตง็ไตรรัตน์

15 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,020.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง

16 จำ้งเหมำซ่อมแซมยำนพำหนะ 3,490.34              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัโตโยตำ้น่ำน

17 วสัดุบริโภคอำหำรแหง้ 7,410.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชำ  เช้ือหมอ

18 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองตดัหญำ้ 1,975.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บำ้นหลวงบริกำร

19 จำ้งเหมำซ่อมแซมฟตุบำทอำคำรหน่วยจ่ำยกลำง33,000.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะพล  วงศเ์ทพ

20 จำ้งเหมำปรับปรุ่งซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์35,000.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะพล  วงศเ์ทพ

21 จำ้งเหมำปรับปรุงอำคำรซกัฟอก 49,000.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะพล  วงศเ์ทพ

22 จำ้งเหมำขดุบ่อขยะเคมีพร้อมวสัดุอุปกรณ์4,900.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยชนะพล  วงศเ์ทพ

23 จำ้งเหมำบริกำรตรวจเช็คระยะรถยนตก์ง 6039,901.78              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัโตโยตำ้น่ำน

24 จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงเคร่ืองอบผำ้และเปล่ียนอะไหล่15,000.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.อนรรฆวรรณ  เจริญวนิชย์

25 วสัดุประปำ 8,650.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน่ำนเคมีภณัฑ์

26 จำ้งเหมำปรับปรุงระบบบ ำบดั 4,000.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงกนัยำ   ก๋องจกัร

27 วสัดุยำนพำหนะ 2,590.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2566  ไตรมาสที่ 1

(ช่ือหน่วยงาน)  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านหลวง

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2565   (วนัที่  30  เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)



28 ครุภณัฑส์ ำนกังำนต ่ำกวำ่เกณฑ์ 3,600.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมอิเล็คทริก

29 วสัดุไฟฟ้ำ 1,150.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมอิเล็คทริก

30 วสัดุไฟฟ้ำ 4,050.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพสยำมอิเล็คทริก

31 จำ้งเหมำบริกำรเช่ือมต่อระบบยนืยนัและพิสูตรตวัตน99,500.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทันีโอเน็ตเวิร์ค

32 จำ้งเหมำปรับปรุงระบบสแกนเวชระเบียน37,450.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทันีโอเน็ตเวิร์ค

33 จำ้งเหมำร้ือถอนพร้อมติดตั้งยนิูตท ำฟัน30,000.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัสยำมเด็นท์

34 จำ้งเหมำติดตั้งระบบไฟฟ้ำนอกอำคำร13,180.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เคอี เพำเวอร์

35 วสัดุยำนพำหนะ 600.00                 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิรัช  สุดสม

36 ครุภณัฑส์ ำนกังำนเคร่ืองปรับอำกำศ177,500.00          โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทัมีสกุลน่ำน  จ  ำกดั

37 วสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 39,500.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์

38 ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว 23,450.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธนำธรรมมำร์เก็ตต้ิง

39 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 16,730.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.พีเคเอฟเทรดด้ิง  จ  ำกดั

40 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 13,710.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรพำณิชย์

41 วสัดุอะไหล่ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 42,000.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.แอร์โพล แคลลิเบรชัน่

799,703.12          



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ
1 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 10,000.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกดั
2 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 3,400.00          โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกดั
3 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 14,500.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั น่ำน อินสตรูเมนท ์
4 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 74,500.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั น่ำน อินสตรูเมนท ์
5 ครุภณัฑก์ำรแพทย์ 18,000.00        โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั น่ำน อินสตรูเมนท ์

120,400.00          

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

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565   (วนัท่ี  30  เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 8,243.28              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสัชกรรม

2 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 78,800.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดั

3 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 56,282.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั

4 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 48,800.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ  ำกดั

5 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 10,700.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดั

6 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 10,500.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั พรีเมด ฟำร์มำ พลสั จ  ำกดั

7 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,800.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำแลนด ์(1982) จ ำกดั

8 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 3,535.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดั

9 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 27,250.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดั

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

11 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 6,420.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกดั

12 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 7,300.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดั

13 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 3,560.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เวชพงศโ์อสถ เทรดด้ิง จ  ำกดั

14 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 1,605.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เมดดีไฟวฟ์ำร์ม่ำ จ  ำกดั

15 วสัดุเภสัชกรรม 2,400.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ที.พี.1999

16 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 6,720.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ำกดั

17 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 37,910.00            โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ป

326,875.28  

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2565
(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสชักรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2565   (วนัท่ี  30  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565)



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท และรำคำท่ีเสนอ

1 ฟันปลอม 4,650.00              โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั

4,650.00              

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2566  ไตรมำส 1
(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2565   (วนัท่ี  31  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565)


