
ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

1 650314284253
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 21000 บทียีู 30,900.00    เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 817/2565 16/03/2565 

2 650314278416
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 7 
รายการ 86,729.40    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 796/2565 18/03/2565 

3 650314269668
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,000.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล 
โรงงานเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล 
โรงงานเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 802/2565 18/03/2565 

4 650314270540
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 4,375.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 803/2565 18/03/2565 

5 650314273283
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 1 
รายการ 2,625.00      เฉพาะเจาะจง เอ.ท.ีพ.ี 1999 เอ.ท.ีพ.ี 1999 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 804/2565 18/03/2565 

6 650314274907
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 1 
รายการ 10,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ากัด

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 805/2565 18/03/2565 

7 650214330493 ซ้ือAspirin tab 81 mg 6,560.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 694/2565 18/03/2565 

8 650314282139 ซ้ือโทรศัพทส์ านักงานไร้สาย 2,290.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 815/2565 15/03/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565

9 650314276339
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 49,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 806/2565 18/03/2565 

10 650314277233
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 73,440.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 807/2565 18/03/2565 

11 650314266603
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,880.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 801/2565 18/03/2565 

12 650314264782
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 27,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 800/2565 18/03/2565 

13 650314263280
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,880.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 799/2565 18/03/2565 

14 650314263067
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,400.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 798/2565 18/03/2565 

15 650314262909
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,175.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 797/2565 18/03/2565 

16 650214326328 ซ้ือRanclav 1 g 20,800.80    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 692/2565 18/03/2565 

17 650314262585
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 19,602.40    เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 795/2565 18/3/2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565

18 650314262118
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 1 
รายการ 27,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 794/2565 18/03/2565 

19 650214208969
ซ้ือSalbutamol Syr. 2 
mg/5ml, 60 ml 2,550.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 661/2565 18/03/2565 

20 650314258804
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 11,342.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 793/2565 18/03/2565 

21 650314250579
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 6,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 792/2565 18/03/2565 

22 650314248911
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,745.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 791/2565 18/03/2565 

23 650314247102
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 20,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 790/2565 18/03/2565 

24 650314242933
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 23,968.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 789/2565 18/03/2565 

25 650314242745
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 788/2565 18/03/2565 

26 650314242498
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 2,100.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 787/2565 18/03/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565

27 650214082112 ซ้ือAerobidol Inhaler 6,152.50      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 618/2565 18/03/2565 

28 650314242216
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 43,400.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 786/2565 18/03/2565 

29 650314280888 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 1,680.00      เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 814/2565 11/03/2565 

30 650314241745
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 1,700.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 785/2565 18/03/2565 

31 650314241374
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,750.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 784/2565 18/03/2565 

32 650314238055
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิ
คอล อินดัสตรี จ ากัด

บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิ
คอล อินดัสตรี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 783/2565 18/03/2565 

33 650314235391
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 782/2565 18/03/2565 

34 650314234335
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 16,800.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 781/2565 18/03/2565 

35 650314231690
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,600.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 780/2565 18/03/2565 

36 650314280620
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 9 
รายการ 43,653.90    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 778/2565 07/03/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565

37 650314280364
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 5 
รายการ 65,152.40    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 779/2565 18/03/2565 

38 650201002277
ซ้ือยูนิตท าฟนั (Dental 
Master Unit) รุ่น Platinum II 428,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย เด็นทอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

บริษทั ไทย เด็นทอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 4/2565 18/03/2565 

39 6503A1376091

ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่ง
ข้อมูลภาพทางการแพทย์ ( 
PACS ) พร้อมเคร่ืองรับและ
แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
เปน็ดิจิตอล ( DR ) 41,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 1/2565 01/03/2565 

40 650314275881
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 6,741.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 775/2565 14/03/2565 

41 650314272799
ซ้ือเส้ือพลาสติกปอ้งกันเชื้อด้ือ
ยา 22,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 774/2565 14/03/2565 

42 650314269974 ซ้ือGel EKG 1,425.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 773/2565 11/03/2565 

43 650314267929
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 8,050.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 772/2565 07/03/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565

44 650314263324
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 771/2565 07/03/2565 

45 650314263100
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ 10,362.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 770/2565 07/03/2565 

46 650314262879
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 7 
รายการ 13,090.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 769/2565 01/03/2565 

47 650314262541
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 
รายการ 14,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 768/2565 01/03/2565 

48 650314255287
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 6 
รายการ 8,125.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 767/2565 01/03/2565 

49 650314257436
ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 48 
รายการ 29,908.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก าไลทพิ 
2009

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก าไลทพิ 
2009 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 763/2565 09/03/2565 

50 650314250054 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,280.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ากัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 766/2565 01/03/2565 

51 650314247846
จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งน้ า
บา้นพกั A04 7,000.00      เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 720/2565 01/03/2565 

52 650314242934 ซ้ือข้าวสาร 6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 765/2565 15/03/2565 

53 650314242747
จ้างติดฟล์ิมกรองแสงหอ้งทนั
ตกรรม 10,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 756/2565 10/03/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565

54 650314242616 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 4,685.00      เฉพาะเจาะจง ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 755/2565 10/03/2565 

55 650314241863
ซ้ือถังพน่น้ ายา 5 ลิตร ระบบ
ปั๊มลม 930.00        เฉพาะเจาะจง ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 757/2565 11/03/2565 

56 650314238652
จ้างติดฟล์ิมกระจกตู้แช่ จ านวน
 2 รายการ 1,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 758/2565 11/03/2565 

57 650314226853
จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 2 
รายการ 715.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสล่าอ้วน ร้านสล่าอ้วน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 759/2565 11/03/2565 

58 650214346774 ซ้ือกระติกแช่วคัซีน 3.4 ลิตร 12,600.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 699/2565 02/03/2565 

59 650314226564
ซ้ือโปรเจคเตอร์ฉายภาพจาก
กล้อง 20,900.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 762/2565 11/03/2565 

60 650314221420

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 13รายการ 9,500.00      เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 776/2565 14/03/2565 

61 650314220322
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 12,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 746/2565 09/03/2565 

62 650314220095
จ้างเหมาท าความสะอาด
โรงพยาบาลขุนตาล 3,900.00      เฉพาะเจาะจง นางอัญชนา พลธานี นางอัญชนา พลธานี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 764/2565 15/03/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565

63 650314216207
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 6 รายการ 39,680.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 739/2565 15/03/2565 

64 650314213821
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 75,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 740/2565 15/03/2565 

65 650314109929
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 35,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ร่วมทนุ เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษทั ร่วมทนุ เทคโนโลยี 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 743/2565 11/03/2565 

66 650314205731
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 24,290.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 745/2565 09/03/2565 

67 650314205625
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 738/2565 15/03/2565 

68 650314205396 ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 8 รายการ 13,980.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโกดังหมูสด ร้านโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 753/2565 10/03/2565 

69 650314195540
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนาด 48 
กิโลกรัม 1,365.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธว์ทิยุ ร้านนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 751/2565 11/03/2565 

70 650314194411 ซ้ือข้าวสาร 10,500.00    เฉพาะเจาะจง นายสุนทร พรมโลกา นายสุนทร พรมโลกา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 744/2565 11/03/2565 

71 650214175514 ค่าซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 9,763.75      เฉพาะเจาะจง
บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด

บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 653/2565 07/03/2565 

72 650314191784 ค่าซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 1,000.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 761/2565 11/03/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565

73 650214026385
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 
รายการ 4,387.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 591/2565 10/03/2565 

74 650314188819
ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิความชื้น
ในอากาศ 360.00        เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 760/2565 11/03/2565 

75 650214113495 ซ้ือUBISTESIN 1,498.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 620/2565 10/03/2565 

76 650214286235
ซ้ือAH PLUS STANDARD 
PACK 2,230.95      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 677/2565 10/03/2565 

77 650214023254
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 
รายการ 6,394.32      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 590/2565 10/03/2565 

78 650314187525
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 
รายการ 4,460.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 737/2565 10/03/2565 

79 650314187107 ซ้ือเก้าอี้พลาสติก 9,500.00      เฉพาะเจาะจง บอสมินิมาร์ท บอสมินิมาร์ท คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 750/2565 11/03/2565 

80 650314178634 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ปว่ย 1,400.00      เฉพาะเจาะจง นางแทน จ าศิล นางแทน จ าศิล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 734/2565 07/03/2565 

81 650314173432 ค่าซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 12,000.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 749/2565 11/03/2565 

82 650314167328
ซ้ือเส้นลวดน าความร้อนเคร่ือง
ซิล 3,500.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 748/2565 10/03/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565

83 650314089186
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 920.00        เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 731/2565 10/03/2565 

84 650314092071
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 1,125.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากัด บริษทั เด็นท-์เมท จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 732/2565 10/03/2565 

85 650314094137
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 2,800.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 733/2565 10/03/2565 

86 650314096872
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 17 
รายการ 15,750.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 735/2565 10/03/2565 

87 650314129047
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 7,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 736/2565 10/03/2565 

88 650314126837 ซ้ือข้าวสาร 7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร พรมโลกา นายสุนทร พรมโลกา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 726/2565 02/03/2565 
89 650314126088 ซ้ือกระดาษช าระ 5,760.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ถาวรีย์ 2559 หจก. ถาวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 742/2565 07/03/2565 

90 650314125222
ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 29 
รายการ 13,774.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก าไลทพิ 
2009

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก าไลทพิ 
2009 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 724/2565 03/03/2565 

91 650314123018
ซ้ือคลอรีนน้ าและสารส้ม 
จ านวน 2 รายการ 8,360.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 705/2565 01/03/2565 

92 650314085283
ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 1 
รายการ 110.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 729/2565 04/03/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 2565

93 650214343777
ซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 698/2565 03/03/2565 

94 650214362110

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาดไม่น้อยกวา่ 12000 
BTU 18,500.00    เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 703/2565 02/03/2565 

95 650314388370 ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 6 รายการ 12,045.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโกดังหมูสด ร้านโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 832/2565 21/03/2565 

96  6503A1500671
จ้างเหมาเก็บขนและก าจัดขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ 12,980.00  เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 001/2565 10/03/2565 

97 650314380788 ซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 2 รายการ 4,794.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ส.ตะวนั น้ าด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 821/2565 22/03/2565 
98 650314378799 ซ้ือถังปั่นรุ่นสแตนเลสโปร 2,290.00      เฉพาะเจาะจง ร้านต้าพาณิชย์ ร้านต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 819/2565 15/03/2565 
99 650314378262 ซ้ือไข่ไก่ 4,320.00      เฉพาะเจาะจง นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 818/2565 18/03/2565 

100 650314377802
จ้างติดกระจกพร้อมประตูหอ้ง
ทนัตกรรม 13,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลอลูมิเนียม ร้านขุนตาลอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 820/2565 21/03/2565 


