
ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

1 641114103595
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 10,486.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 168/2565 28/10/2564 

2 641114102927
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 35,700.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์ จ ากัด

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 167/2565 28/10/2564 

3 641114093952 ซ้ือไข่ไก่ จ านวน 24 แผง 2,880.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีะพงค์  ค าสุรีย์ นายวรีะพงค์  ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 130/2565 29/10/2564

4 641114098319
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 166/2565 28/10/2564 

5 641114098189
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 8 รายการ 9,175.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 187/2565

18/10/2564 

6 641114097854
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 
12 รายการ 3,034.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 186/2565 19/10/2564

7 641114097546
ซ้ือเวชภณัฑ์จ านวน 1 
รายการ 2,040.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 165/2565 28/10/2564 

8 641114096903
ซ้ือเวชภณัฑ์จ านวน 1 
รายการ 13,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พเีอ็มแอล พลัส 
จ ากัด

บริษทั พเีอ็มแอล พลัส 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 164/2565 28/10/2564 

9 641114096186
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,997.52       เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 163/2565 28/10/2564 

10 641014085929 ซ้ือDiclofenac tab 25 mg 1,091.40       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 065/2565 28/10/2564 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

11 641114094728
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 
รายการ 20,380.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 162/2565 28/10/2564 

12 641114094091
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 161/2565

28/10/2564

13 641114093452
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 31,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 160/2565 28/10/2564 

14 641014080700 ซ้ือAspirin tab 81 mg 6,560.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 061/2565

28/10/2564 

15 641114092827
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 47,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 159/2565 28/10/2564 

16 641114090623
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,500.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 158/2565 28/10/2564 

17 641114089833
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,054.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 157/2565 28/10/2564 

18 641114088486
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,880.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 156/2565 28/10/2564 

19 641114087780
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 8,025.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์
  จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์
  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 155/2565 28/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

20 641114087172
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,500.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 154/2565 28/10/2564 

21 641114086442
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 82,080.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 153/2565

28/10/2564 

22 641114085880
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 10,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด บริษทั มาสุ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 152/2565 28/10/2564 

23 641114085617
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 16,380.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 151/2565 28/10/2564 

24 641114077101
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 15 
รายการ 5,255.00       เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 137/2565 27/10/2564 

25 641114074877
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 4,590.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 
กรุ๊ป จ ากัด

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 
กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 009/2565

05/10/2564 

26 641114071849
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนาด 48 
กิโลกรัม 1,365.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธว์ทิยุ ร้านนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 125/2565 28/10/2564 

27 641114070495
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ
ไปเผาท าลาย 12,661.00     เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 699/2564 19/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

28 641114054198
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จ ากัด บริษทั ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 150/2565 28/10/2564 

29 641114053580
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 
รายการ 8,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 149/2565 28/10/2564 

30 641114052741
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,300.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 148/2565 28/10/2564 

31 641114051138
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,340.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 147/2565 28/10/2564 

32 641014081526
ซ้ือClotrimazole craem 
1%w/w (Mycozole) ,1 lb 2,700.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 063/2565 28/10/2564 

33 641014081185
ซ้ือClobetasol craem 
1%w/w (P-vate) ,500 g 2,200.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 063/2566 28/10/2564 

34 641114050023
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,054.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากัด บริษทั วทิยาศรม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 146/2565 28/10/2564 

35 641114048635
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 5 
รายการ 83,474.40     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 145/2565 28/10/2564 

36 641114044375
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 20,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 144/2565

28/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

37 641114043748
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 1,500.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พเีอ็มแอล พลัส 
จ ากัด

บริษทั พเีอ็มแอล พลัส 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 143/2565

28/10/2564 

38 641114043001
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 1
 รายการ 9,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 142/2565 28/10/2564 

39 641014086272 ซ้ือFerdek , 15 ml 11,812.80     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 066/2564 28/10/2564 

40 641114041173
ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 37 
รายการ 8,782.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพธิวิฒัน์การค้า ร้านพธิวิฒัน์การค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 129/2565

27/10/2564 

41 641114032539
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม
จ านวน 1 งาน 25,635.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต001/2565 30/10/2564 

42 641114024612
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3
 รายการ 18,372.56     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 120/2565 19/10/2564 

43 641114021986
ซ้ือDisposable Syringe 5
 ml. 2,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 118/2565

04/10/2564 

44 641114019752
ซ้ือข้าวสาร จ านวน 125 
กิโลกรัม 5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 124/2565

28/10/2564 

45 641114006289
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4
 รายการ 10,721.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 115/2565

04/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

46 640914119549

ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอล (Computed
 Radiography)พร้อมระบบ
จัดเก็บและรับส่งภาพทาง
การแพทย์ (PACS) 291,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 337/2564 01/10/2564 

47 641114000667
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2
 รายการ 13,390.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง
 จ ากัด

บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 114/2565 04/10/2564 

48 641014254831
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3
 รายการ 2,660.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีน
ซายส์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีน
ซายส์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 112/2565 11/10/2564 

49 641014254643
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 42,800.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 128/2565

29/10/2564 

50 641014251609
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 42,800.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 099/2565 25/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

51 641014250357
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 2 รายการ 23,040.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 098/2565 25/10/2564 

52 641014235810 ซ้ือพดัลมต้ังพื้น 4,491.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 096/2565 21/10/2564 

53 641014233167
ซ้ือเข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์
 ๒๒ x ๑ นิ้ว 273.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 108/2565 12/10/2564 

54 641014232802
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5
 รายการ 31,000.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ 
ซัพพอร์ต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ 
ซัพพอร์ต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 107/2565 05/10/2564 

55 641014224766 ซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 2 รายการ 5,148.00       เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ส.ตะวนั น้ าด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 093/2565 26/10/2564 

56 641014211505
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3
 รายการ 28,400.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 105/2565 12/10/2564 

57 641014210481

ค่าจ้างเหมาการตรวจ
วเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทาง
การแพทย์ จ านวน 17 
รายการ 7,490.00       เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 097/2565

20/10/2564 

58 641014204467
ค่าซ่อมเคร่ืองเอ็กซเรย์ยี่หอ้ 
EMD EPS 45 17,976.00     เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ไอ.ดี. เอ็ม.ไอ.ดี. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 094/2565

26/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

59 641014194973
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 51,300.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 023/2564 06/10/2564 

60 641014174159
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การ
แพทร์จ านวน 1 รายการ 86,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 091/2565 20/10/2564 

61 641014162784 ซ้ือฉากกั้น 8,400.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 090/2565 20/10/2564 

62 641014159641
ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 4 
รายการ 6,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 084/2565

15/10/2564 

63 641014159473 ซ้ือโทรโข่ง 890.00         เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 089/2565 20/10/2564 

64 641014159361
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 2 
รายการ 15,280.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 083/2565

12/10/2564 

65 641014150336
จ้างเหมาท าตรายาง จ านาน
 9 รายการ 3,130.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยศิลปโ์ฆษณา ร้านไทยศิลปโ์ฆษณา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 087/2565 18/10/2564

66 641014146443
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 49,500.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 051/2565 01/10/2564 

67 641014145887
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 11,342.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 050/2565 01/10/2564 

68 641014145185
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 31,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 049/2565

01/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

69 641014144589
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 048/2565

01/10/2564 

70 641014142957 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 3,240.00       เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 086/2565 18/10/2564 

71 641014143981
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 10,050.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 047/2565

01/10/2564 

72 641014142967
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 10,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 046/2565

01/10/2564 

73 641014139303
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 11,342.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 045/2565 01/10/2564 

74 641014138715
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,568.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 044/2565 01/10/2564 

75 641014138195
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 043/2565 01/10/2564 

76 641014137728
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 27,300.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 042/2565 01/10/2564 

77 641014137184
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด
 12000 บทียีู 19,500.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 081/2565 18/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

78 641014137077
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 14,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 041/2565 01/10/2564 

79 640814523303
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 1,198.40       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย196/2564

01/10/2564 

80 641014135382
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 040/2565

01/10/2564 

81 641014134710

จ้างเหมาบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6
 รายการ 7,825.00       เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 080/2565 18/10/2564 

82 641014135057
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 13,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มาจ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มาจ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 039/2565 01/10/2564 

83 641014132297
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 2 
รายการ 3,550.00       เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 169/2565

18/10/2564 

84 641014130801
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 4
 รายการ 3,800.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 038/2565 01/10/2564 

85 641014130634 ซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 6,830.00       เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 078/2564 18/10/2564 

86 641014130344
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 14,338.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 037/2565 01/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

87 641014129713
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,000.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 036/2565 01/10/2564 

88 640814524848
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,638.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย197/2564 01/10/2564 

89 641014119323
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาเวชภณัฑ์ยา
จ านวน 1 รายการ 6,420.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 035/2565 01/10/2564 

90 641014116816
ซ้ือข้าวสาร จ านวน 125 
กิโลกรัม 5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 072/2565 12/10/2564 

91 641014116618
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 16,380.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 034/2565

01/10/2564 

92 641014116055
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 8 รายการ 8,960.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 070/2565

11/10/2564 

93 641014115979
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 16,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 033/2565

01/10/2564 

94 641014115340
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 1,406.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 069/2565 11/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

95 641014115264
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 47,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 032/2565

01/10/2564 

96 641014114572
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 82,080.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 031/2565 01/10/2564 

97 641014113577
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,200.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 030/2565 01/10/2564 

98 641014112830
ค่าบริการ BMS-Hosxp 
Activation 19,855.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์  จ ากัด

บริษทั บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 077/2565 15/10/2564 

99 641014110530
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,750.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 029/2565 01/10/2564 

100 641014109911
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 028/2565 01/10/2564 

101 641014093072 ซ้ือตู้แช่ 1 ประตู 15,990.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั สินธานีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ากัด

บริษทั สินธานีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 074/2565

14/10/2564 

102 641014109217
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 9,525.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 027/2565

01/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

103 641014108193
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,500.00       เฉพาะเจาะจง

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยาเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยาเสพติด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 026/2565 01/10/2564 

104 641014107966
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 
14 รายการ 4,243.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 067/2565 10/11/2564

105 641014107702
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 5 
รายการ 31,521.92     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 025/2565

01/10/2564 

106 641014107691
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 
13 รายการ 18,612.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 068/2565

11/10/2564 

107 641014103762

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 14 
รายการ 76,682.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 076/2565

11/10/2564 

108 641014103523
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 15,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 071/2565 11/10/2564 

109 641014102886
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 4,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเค เมดิเทค จ ากัด บริษทั เอสเค เมดิเทค จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 075/2565

11/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

110 641014101418
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 5 รายการ 4,870.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 055/2565 07/10/2564 

111 641014093569
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 5 รายการ 12,062.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 054/2565 07/10/2564 

112 641014080748

ซ้ืออุปกรณ์ยึดจับแผ่นรับ
ภาพทางรังสีแบบปรับขึ้น-
ลงด้วยระบบไฟฟา้ 30,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยดีอาร์ แอดวานซ์
 จ ากัด

บริษทั ไทยดีอาร์ แอดวานซ์
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 073/2564 08/10/2564 

113 641014076543

จ้างซ่อมรถพยาบาล 
หมายเลขทะเบยีน กธ4737
 ชร. 19,970.00     เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 060/2565 11/10/2564 

114 641014074822
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 3 รายการ 56,085.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 053/2565

07/10/2564 

115 641014074125 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ2,515.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นกล่อง Home box ร้านบา้นกล่อง Home box คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 056/2565 06/10/2564 
116 641014073582 ซ้ือแบตเตอร่ี 2,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวชัระยนต์ ร้านวชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 014/2565 05/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

117 641014063094
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 3,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี
 จ ากัด

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 024/2565

06/10/2564 

118 641014064901 ซ้ือตลับเลเซอร์ 85A 4,500.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 059/2565 08/10/2564 

119 641014062182
ซ้ือคร่ืองสแกนบาร์โค้ด 
อ่านบาร์โค้ด QR Code 9,950.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 058/2565 08/10/2564 

120 641014062072
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 6 รายการ 3,414.50       เฉพาะเจาะจง

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 022/2564

06/10/2564 

121 641014059894 ซ้ือจอคอมพวิเตอร์ 4,650.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 057/2565

08/10/2564 

122   6410A1089341
จ้างท าความมสะอาด
บา้นพกัเจ้าหน้าที่

2,000.00 
เฉพาะเจาะจง สงกรานต์  มะศิริยานันท์ สงกรานต์  มะศิริยานันท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 05/2564 10/1/2564

123 641014057423
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 3,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจ าเรียง อุทธยิา นางสาวจ าเรียง อุทธยิา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 716/2564 04/10/2564 

124 641014054224
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 1,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑา กองสุข นางสาวมณฑา กองสุข คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 715/2564 04/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

125 641014053892
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 3,750.00       เฉพาะเจาะจง นางศศิธร บรุาณเศรษฐ นางศศิธร บรุาณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 714/2564 04/10/2564 

126 641014053305
จ้างเหมาเหมานวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพ 3,150.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ไทยแก่น นางสาววนิดา ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 713/2564 04/10/2564 

127 641014052773 จ้างเหมานวดแผนไทย 2,700.00       เฉพาะเจาะจง นางผัดดี จาริเพญ็ นางผัดดี จาริเพญ็ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 712/2564 04/10/2564 

128 641014051239
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 1,260.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 021/2565 06/10/2564 

129 641014050619
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 1,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากัด บริษทั เด็นท-์เมท จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 020/2565 06/10/2564 

130 641014049429
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 12
 รายการ 15,120.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 019/2565 06/10/2564 

131 641014048633
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 4 
รายการ 6,200.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 018/2565 06/10/2564 

132 641014048368
ซ้ือวสัดุครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
 จ านวน 3 รายการ 61,020.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 710/2564 06/10/2564 

133 641014046383
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 8,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 017/2565 06/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

134 641014046165
จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 6 
รายการ 2,730.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวชัระยนต์ ร้านวชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 013/2565 04/10/2564 

135 641014045648 ซ้ือแบตเตอร่ี 2,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวชัระยนต์ ร้านวชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 012/2565 05/10/2564 

136 641014042551
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 43,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 003/2565 1/10/2564

137 641014042013
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 10,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 002/2565 01/10/2564 

138 641014041052
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 12,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 001/2565 01/10/2564 

139 641014033275 ซ้ือทรายกรวด 4,500.00       เฉพาะเจาะจง ภ.กิจธนาทรัพย์ ภ.กิจธนาทรัพย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 011/2565 05/10/2564 

140 641014029543
ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 5 
รายการ 7,425.00       เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 007/2565 01/10/2564 

141 641014023171
ซ้ือเคร่ืองวดัความดัน
อัตโนมัติ 10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1684/2564 04/10/2564 

142 641014021677
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 8,960.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 006/2565 01/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

143 641014019136
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 2,740.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี ทะทา นางสาวอัญชลี ทะทา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 005/2565 04/10/2564 

144 641114130530
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 4 
รายการ 6,140.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 100/2565 25/10/2564 

145 641114127377
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 4,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 103/2565 25/10/2564 

146 641114126220
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 3 
รายการ 2,930.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 104/2565 25/10/2564 

147 641114124873
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 6 
รายการ 3,365.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 101/2565 25/10/2564 

148 641114122277
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 5 
รายการ 7,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีวา่ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ดีวา่ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 102/2565 25/10/2564

149 641114108829
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 12 รายการ 12,043.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 188/2565 19/10/2564 

150 641114108424
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านนวน 3 
รายการ 18,750.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 173/2565 28/10/2564 

151 641114107697
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 6,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 172/2565 28/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

152 641114106895
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 7,300.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 171/2565 28/10/2564 

153 641114106223
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,250.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส
 จ ากัด

บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 170/2565 28/10/2564 

154 641114104584
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 49,500.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 169/2565 15/10/2564

155 641114278887 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 8,800.00       เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 264/2564 12/10/2564 

156 641114151030
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 5 
รายการ 7,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีวา่ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ดีวา่ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 102/2565 25/10/2564 

157 641214020112
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 8
 รายการ 16,575.50     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 282/2565 20/10/2564 


