
ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

1 641114384006
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,952.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 286/2565

24/11/2564 

2 641114383522
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,800.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.เจริญ
กำรค้ำ 2016

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.เจริญ
กำรค้ำ 2016 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 289/2565

24/11/2564 

3
6411A1480567

ค่ำบริกำรกำรใช้โปรแกรม 
HosMerge 75,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ำกัด

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 724/2654 01/11/2564 

4 641014232763
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 3,852.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 121/2565 24/11/2564 

5 641114362632
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,080.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ชูมิตร 1967   จ ำกัด บริษทั ชูมิตร 1967   จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 288/2565 24/11/2564 

6 641114353281
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 4,430.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 268/2565 01/11/2564 

7 641114346389 ซ้ือBactigras 1,300.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 267/2565 01/11/2564 

8 641114346260
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 7
 รำยกำร 10,390.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 266/2565 01/11/2564 

9 641114345979
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 13,390.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอ็น ท ีท ีมำร์เก็ตต้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เอ็น ท ีท ีมำร์เก็ตต้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 265/2565 01/11/2564 

10 641114344478
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนำด 48 
กิโลกรัม 1,365.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิพนธว์ทิยุ ร้ำนนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 284/2565 24/11/2564 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 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  30 พฤศจิกำยน 2564

11 641114330226 ซ้ือโบวีดิ่ก เทสชีท 2,407.50       เฉพำะเจำะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 264/2565 01/11/2564 

12 641114329422
ซ้ือกรรไกรผ่ำตัด B/S 13 
cm. 1,250.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 263/2565 01/11/2564 

13 641114329115
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 8,550.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 262/2565 01/11/2564 

14 641114321220
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,800.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 240/2565

11/11/2564 

15 641114320665
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 11,850.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 261/2565

01/11/2564 

16 641114319777
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,400.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 239/2565

11/11/2564 

17 641114318348
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,638.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 238/2565

11/11/2564 

18 641114311769
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,750.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 237/2565

11/11/2564 

19 641114310190
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 9,525.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 236/2565

11/11/2564 



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  30 พฤศจิกำยน 2564

20 641114309003
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 12,797.20     เฉพำะเจำะจง บ.อินแพคฟำร์มำ จ ำกัด บ.อินแพคฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 235/2565

11/11/2564 

21 641114309026
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5
 รำยกำร 28,890.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั แม็ค เมดิคัล จ ำกัด บริษทั แม็ค เมดิคัล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 138/2565

11/11/2564 

22 641114305597
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,920.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 233/2565

11/11/2564 

23 641114305134 ซ้ือน้ ำด่ืม 2 รำยกำร 5,082.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืม ส.ตะวนั ร้ำนน้ ำด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 260/2565 23/11/2564

24 641114067745
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 5,750.00       เฉพำะเจำะจง ไบร์ท กำรแพทย์ ไบร์ท กำรแพทย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 182/2565 11/11/2564 

25 641114301074
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 27,300.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 232/2565 11/11/2564 

26 641114300067
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 7,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 231/2565 11/11/2564 

27 641114296923
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 229/2565 11/11/2564 

28 641114296293
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 4,870.00 เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 249/2565

02/11/2564 



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  30 พฤศจิกำยน 2564

29 641114290238

จ้ำงเหมำล้ำงท ำควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศ + 
ตรวจสอบขันแน่น 450.00         เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 259/2565

22/11/2564 

30 641114289911
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,650.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 228/2565 11/11/2564 

31 641114289872
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 15 รำยกำร 10,651.00     เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 247/2565 2/11/2564

32 641114142091
ซ่อมรถพยำบำล หมำยเลข
ทะเบยีน กธ-4737 ชร 35,438.40     เฉพำะเจำะจง

บริษทั  โตโยต้ำเชียงรำย  
จ ำกัด

บริษทั  โตโยต้ำเชียงรำย  
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 205/2565 22/11/2564 

33 641114287243
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 26,880.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 227/2565 11/11/2564 

34 641114285748 ซ้ือไมค์นอก 2,280.00       เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 258/2565 22/11/2564 

35 641114284855
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 29,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ 
จ ำกัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 226/2565 11/11/2564 

36 641114283626
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 19 
รำยกำร 74,613.10     เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 225/2565 11/11/2564 

37 641114279372
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 9,985.24       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 196/2565

19/11/2564 



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  30 พฤศจิกำยน 2564

38 641114277620

จ้ำงเหมำกำรตรวจวเิครำะห์
ทำงหอ้งปฏบิติักำรทำงกำร
แพทย์ จ ำนวน 7 รำยกำร 3,130.00       เฉพำะเจำะจง นำงปรำนี อินทะชัย นำงปรำนี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 257/2565

19/11/2564 

39 641114275995
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 500.00         เฉพำะเจำะจง

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 251/2565

09/11/2564 

40 641114104038
จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำปั๊มสูบ
น้ ำเสีย 29,264.50     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธติิเอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ ดิสทริบวิเตอร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธติิเอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ ดิสทริบวิเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 194/2565

22/11/2564 

41 641114264947 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 9 รำยกำร 1,505.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 248/2565 2/11/2564

42 641114263793
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 2 รำยกำร 36,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ำกัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 254/2565

15/11/2564 

43 641114261620
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 9 รำยกำร 19,920.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 523/2565

15/11/2564 



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  30 พฤศจิกำยน 2564

44 641114258911
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 1 รำยกำร 53,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 252/2565 10/11/2564 

45 641114256687 ซ้ือน้ ำด่ืม 600 cc 4,864.00       เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมสตำร์ไบรท์ น้ ำด่ืมสตำร์ไบรท์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 193/2565 05/11/2564 

46 641114256133
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 1 รำยกำร 51,300.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 176/2565

03/11/2564 

47 641114254646
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 4 รำยกำร 3,818.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 174/2565

03/11/2564 

48 641114253610 ซ้ือน้ ำด่ืม 5,500.00       เฉพำะเจำะจง ประชัญ  ยำนะวงศ์ ประชัญ  ยำนะวงศ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 255/2565 19/11/2564 

49 641114251165

ซ้ือปั๊มน้ ำขนำดมอเตอร์ 3 
แรง 3 เฟส 380v พร้อม
อุปกรณ์ในกำรติดต้ัง 52,000.00     เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 246/2565 19/11/2564 

50 641014194805

จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำเปล่ียน
อะไหล่ชุด Fiters เปล่ียน
น้ ำมันเคร่ืองๆ ก ำเนิดไฟฟำ้ 54,784.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ว.ีอำร์.
แสตนดำร์ด เยนเนอร์เร
เตอร์ เซอร์วสิ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ว.ีอำร์.
แสตนดำร์ด เยนเนอร์เร
เตอร์ เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 092/2565

18/11/2564 



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  30 พฤศจิกำยน 2564

51 641114242566
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 5,550.00       เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 245/2565 18/11/2564 

52 641114236339
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 7 
รำยกำร 2,420.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำรัสยนต์ ร้ำนจ ำรัสยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 223/2565 17/11/2564 

53 641114235682
ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 5 
รำยกำร 10,635.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนขุนตำลฟำร์มหมูสด ร้ำนขุนตำลฟำร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 224/2565

15/11/2564 

54 641114228722
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 5 
รำยกำร 12,150.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 221/2565

15/11/2564 

55 641114224489

ซ้ือหนังสือมำตรฐำน
โรงพยำบำลและบริกำร
สุขภำพ 5,650.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 222/2565

17/11/2564 

56 641114223102
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 5 
รำยกำร 8,970.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 220/2565

15/11/2564 

57 641114218899
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,350.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 219/2565 11/11/2564 

58 641114218846 ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง 350.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมวงศ์พำณิชย์ ร้ำนอุดมวงศ์พำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 217/2565 15/11/2564 

59 641114215426
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 1,800.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 218/2565

11/11/2564 



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  30 พฤศจิกำยน 2564

60 641114036250
ซ้ือSPONGOSTAN 
DENTAL 24111 CM. 1,947.40       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 141/2565 11/11/2564 

61 641014236192
ซ้ือRELYXU200 REFILL 
PACK A3 4,450.13       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 123/2565 09/11/2564 

62 641114208148
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 8,400.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 177/2565 03/11/2564 

63 641114203241
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,987.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 178/2565 03/11/2564 

64 641014018271
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 6 
รำยกำร 16,614.96     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 004/2564 03/11/2564 

65 641114199558
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 17,160.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 212/2565

09/11/2564 

66 641114198595
ซ้ือข้ำวสำร 125 กิโลกรัม 
จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 213/2565 12/11/2564 

67 641114198941
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 4,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 211/2565

04/11/2564 

68 641114193150
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 
จ ำนวน 2 รำยกำร 8,690.00       เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 191/2565 10/11/2564 



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  30 พฤศจิกำยน 2564

69 641114192862
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 16,650.00     เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 210/2565 02/11/2564 

70 641114190863
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2
 รำยกำร 1,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นกล่อง Home box ร้ำนบำ้นกล่อง Home box คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 140/2565 03/11/2564 

71 641114191534 ซ้ือกระดำษช ำระ 7,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ถำวรีย์ 2559 หจก. ถำวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 209/2565 02/11/2564 

72 641114185899
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 
14 รำยกำร 4,797.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 185/2565 05/10/2564 

73 641114185251 ซ้ือโทรศัพทส์ ำนักงำน 2,290.00       เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 190/3564 08/11/2564 

74 641114182240 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 2,710.00       เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 192/2565 04/11/2564 

76 641114149300
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 2,250.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 207/2565 11/11/2564 

77 641114147283
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงผัดดี จำริเพญ็ นำงผัดดี จำริเพญ็ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 204/2565 08/11/2564 

78 641114145776
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ ไทยแก่น นำงสำววนิดำ ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 203/2565 08/11/2564 

79 641114144000
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 202/2565 08/11/2564 

80 641114143764 ซ้ือผ้ำคอตตอน 1,695.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 206/2565 11/11/2564 



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  30 พฤศจิกำยน 2564

81 641114143114
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,650.00       เฉพำะเจำะจง นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 201/2565 08/11/2564 

82 641114141410
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพจ ำนวน 1 งำน 900.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑำ กองสุข นำงสำวมณฑำ กองสุข คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 200/2565 08/11/2564 

83 641114135427
จ้ำงซ่อมเคร่ืองVital Sign 
Monitor 14,850.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 199/2565 10/11/2564 

84 641114129604
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 
จ ำนวน 2 รำยกำร 3,656.80       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 189/2565 01/11/2564 

85 641114108917
ซ้ือชุดทดสอบโคลิฟอร์ม
แบคทเีรีย จ ำนวน 2 รำยกำร 4,000.00       เฉพำะเจำะจง ทเีควอเตอร์เทค ทเีควอเตอร์เทค คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 195/2565 10/11/2564 

86 641114403308
จ้ำงเหมำปรับปรุงหลังคำ
อำคำรผู้ปว่ยนอก 2,500.00       เฉพำะเจำะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 291/2565 30/11/2564 

87 641214051919 ซ้ือคลอรีนน้ ำ 960.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 293/2565 25/11/2564 
88 641214044289 ซ้ือไข่ไก่ 1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยวรีะพงค์ ค ำสุรีย์ นำยวรีะพงค์ ค ำสุรีย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 295/2565 24/11/2564 

89 641214038150
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
ศูนย์ฉีดวคัซีน 6,600.00       เฉพำะเจำะจง จันทร์แก้ว  ใจจ ำปำ จันทร์แก้ว  ใจจ ำปำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 207/2565 30/11/2564 

90 641214021787
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 45 
รำยกำร 13,038.00     เฉพำะเจำะจง เงินไหลมำคอนกรีต เงินไหลมำคอนกรีต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 292/2565 30/11/2564



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  30 พฤศจิกำยน 2564

91 641214022033
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 12,518.88     เฉพำะเจำะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 283/2565 15/11/2564 

93 641214014372
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 6
 รำยกำร 7,945.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 280/2565 01/11/2564 

94 641214013823
ซ้ือกระดำษ Printer เคร่ือง
นึ่งฆ่ำเชื้อแบบใช้ไฟฟำ้ 1,605.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง 
(1992)จ ำกัด

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง 
(1992)จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 279/2565 01/11/2564 

95 641214003356
ซ้ือThree way stopcock 
FS-3002 6,750.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 278/2565 01/11/2564 

96 641214002349
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 6
 รำยกำร 34,775.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 277/2565 01/11/2564 

97 641214002210 ซ้ือกระดำษอัลตร้ำซำวด์ 3,750.00       เฉพำะเจำะจง
บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 276/2565 01/11/2564 

98 641214000516 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 7,470.00       เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 299/2565 30/11/2564 

99 641214000558
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4
 รำยกำร 7,450.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 275/2565 01/11/2564 

100 641114417125 จ้ำงเซอร์โฟล์ไวอีเเคทใส 1,348.20       เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 274/2565 01/11/2564 



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  30 พฤศจิกำยน 2564

101 641114409621 ซ้ือเนื้อหมูจ ำนวน 3 รำยกำร 6,975.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 296/2565 30/11/2564 
102 641114416801 ซ้ือSkintact T-601 1,750.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 273/2565 01/11/2564 

103 641114416419
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 6,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 272/2565 01/11/2564 

104 641114411975

จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร
 หมำยเลขทะเบยีน นข 
3995 ชร 10,650.00     เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 298/2565 30/11/2564 

105 641114408588
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4
 รำยกำร 8,358.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 271/2565 01/11/2564 

106 641114407615
ซ้ือยำงรถยนต์หรือยำง
รถบรรทกุขนำดเล็ก 13,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง   จ ำกัด บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง   จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 297/2565 23/11/2564 

107 641114113340

ซ้ือชุด PPE_02 Isolation 
Gown ชุดปอ้งกันไวรัสแบบ
ใช้ซ้ ำ (ขำว) (20คร้ัง) 8,800.00       เฉพำะเจำะจง ตรีเจริญ ตรีเจริญ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 197/2565 30/11/2564 


