
ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

1 650514378898
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 
2 รำยกำร 7,140.00      เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1130/2565 24/05/2565 

2 650514357483
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 2,850.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1127/2565 23/05/2565 

3 650514357402
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 2,700.00      เฉพำะเจำะจง นำงบษุกร แซ่วอ่ง นำงบษุกร แซ่วอ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1129/2565 23/05/2565 

4 650514357310
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 2,700.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ ไทยแก่น นำงสำววนิดำ ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1128/2565 23/05/2565 

5 650514364460 ซ้ือน้ ำด่ืมจ ำนวน 2 รำยกำร 5,118.00      เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืม ส.ตะวนั น้ ำด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1123/2565 27/05/2565 

6 650514350868
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 2,850.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑำ กองสุข นำงสำวมณฑำ กองสุข คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1126/2565 23/05/2565 

7 650514350452
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,750.00      เฉพำะเจำะจง นำงผัดดี จำริเพญ็ นำงผัดดี จำริเพญ็ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1125/2565 23/05/2565 

8 650514350230
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1124/2565 23/05/2565 

9 650514349845
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 49 
รำยกำร 6,564.00      เฉพำะเจำะจง เงินไหลมำคอนกรีต เงินไหลมำคอนกรีต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 997/2565 03/05/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
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 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

10 650514347447

จ้ำงเหมำกำรตรวจวเิครำะห์
ทำงหอ้งปฏบิติักำรทำงกำร
แพทย์ จ ำนวน 7 รำยกำร 3,800.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเม็งรำย
เมดิคัลแล็บ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเม็งรำย
เมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1037/2565 19/05/2565 

11 650514258546
ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One 69,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1094/2565 25/05/2565 

12 650514326023
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 1 รำยกำร 3,400.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1120/2565 23/05/2565 

13 650514322634
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 
รำยกำร 1,553.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1119/2565 03/05/2565 

14 650514322393
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 15 รำยกำร 4,751.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1118/2565 03/05/2565 

15 650514322139
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 7 รำยกำร 2,480.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1117/2565 03/05/2565 

16 650514319918
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1074/2565 18/05/2565 

17 650514318366
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 49,113.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1073/2565 18/05/2565 

18 650514317777
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 16,300.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1072/2565 18/05/2565 
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วันที่  31 พฤษภำคม 2565

19 650514316728
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 10,600.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ำกัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1071/2565 18/05/2565 

20 650514309327
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 43,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน
 จ ำกัด

บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1070/2565 18/05/2565 

21 650514307782
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 14,177.50    เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1069/2565 18/05/2565 

22 650514305706
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,942.50      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1068/2565 18/05/2565 

23 650514304474
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1067/2565 18/05/2565 

24 650514303801
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5
 รำยกำร 10,400.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1121/2565 23/05/2565 

25 650514300552
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 8,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1066/2565 18/05/2565 

26 650514298689
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,600.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1065/2565 18/5/2565

27 650514297256
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 10,850.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1064/2565 18/05/2565 
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 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

28 650514295681
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 6,500.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนเมด เอ็กซ์ พลัส หำ้งหุ้นส่วนเมด เอ็กซ์ พลัส คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1064/2565 18/04/2565 

29 650514294545
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 3 
รำยกำร 10,300.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1056/2565 18/05/2565 

30 650514291908
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979) จ ำกัด

บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1063/2565 18/05/2565 

31 650514291755
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1062/5898 18/05/2565 

32 650514291647
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 29 
รำยกำร 7,646.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1112/2565 18/05/2565 

33 650514291607
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 69,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนต้ำ เมดดิค
แคร์ จ ำกัด

บริษทั แอตแลนต้ำ เมดดิค
แคร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1061/2565 18/05/2565 

34 650514291500
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,680.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีฟำม จ ำกัด บริษทั ซีฟำม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1060/2565 18/05/2565 

35 650514291350
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,600.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีฟำม จ ำกัด บริษทั ซีฟำม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1059/2565 18/05/2565 

36 650514291151
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,320.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1058/2565 18/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

37 650514290709 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 3 รำยกำร 5,490.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1111/2565 20/05/2565 

38 650514290635
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,880.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1055/2565 18/05/2565 

39 650514290329
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 4
 รำยกำร 5,340.50      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1109/2565 03/05/2565 

40 650514281769 ซ้ือข้ำวสำร 3,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร พรมโลกำ นำยสุนทร พรมโลกำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1110/2565 20/05/2565 

41 650514064912
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 12 รำยกำร 42,702.80    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1012/2565 18/05/2565 

42 650514278397
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,598.58      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1115/2565 18/05/2565 

43 650514276808
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 6,394.32      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1114/2565 18/05/2565 

44 650514275519
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 3,371.50      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1113/2565 18/5/2565

45 650514274786
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 1 
รำยกำร 1,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1080/2565 18/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

46 650514272215
ซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน ผ้ำตำข่ำย 
ล้อเล่ือน 5 แฉก 4,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ำกัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1108/2565 23/05/2565 

47 650514269288
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 7,290.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีซีเอช ออริกำ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกำ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1095/2565 03/05/2565 

48 650514269019 ซ้ือหน้ำกำก N95 14,445.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1032/2565 02/05/2565 

49 650514258638
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 5,531.90      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 909/2565 18/05/2565 

50 650514252323
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 7,000.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1030/2565 02/05/2565 

51 650514087088
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 4,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1035/2565 18/05/2565 

52 650514044675
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,280.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 996/2565 18/05/2565 

53 650514043418
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 2,400.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ-แฟคทอร่ี จ ำกัด บริษทั เอ-แฟคทอร่ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 995/2565 18/05/2565 

54 650514042306
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,350.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ดีเอส ออลล์ จ ำกัด บริษทั ดีเอส ออลล์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 994/2565 18/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

55 650514042084
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 2,800.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 993/2565 18/05/2565 

56 650514041920
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,050.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 991/2565 18/05/2565 

57 650514053098
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,800.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 992/2565 18/05/2565 

58 650514049263
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 31,200.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1009/2565 18/05/2565 

59 650514054313
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 43,200.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1011/2565 18/05/2565 

60 650514055510
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 6 รำยกำร 4,845.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1010/2565 18/05/2565 

61 650514061841
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 4 รำยกำร 3,062.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1015/2565 18/05/2565 

62 650514063190
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 13,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1014/2565 18/05/2565 

63 650514066008
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 65,000.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนเมด เอ็กซ์ พลัส หำ้งหุ้นส่วนเมด เอ็กซ์ พลัส คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1013/2565 18/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

64 650514248245 ซ้ือเคร่ืองดูดเสมหะ 9,000.00      เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1084/2565 19/05/2565 

65 650514247746
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 47,080.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1054/2565 18/05/2565 

66 650514246023
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 46,500.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1053/2565 18/05/2565 

67 650514242033
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,770.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1052/2565 18/05/2565 

68 650514235460
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 28 
รำยกำร 467,700.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 964/2565 02/05/2565 

69 650514234934
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 2 รำยกำร 1,536.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1079/2565 11/05/2565 

70 650514233453
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,520.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1044/2565 18/05/2565 

71  6505A1326262

 เช่ำระบบจัดเก็บและรับส่ง
ข้อมูลภำพทำงกำรแพทย์ ( 
PACS ) พร้อมเคร่ืองรับและ
แปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์
เปน็ดิจิตอล ( DR ) 41,600.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ศินะ เมด จ ำกัด บริษทั ศินะ เมด จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ขต 1/2565 02/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

72 650514091422
ค่ำจ้ำงซ่อมครุภณัฑ์งำนบำ้น
งำนครัว 38,282.46    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลำย จ ำกัด

บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1036/2565 17/05/2565 

73 650314292205 ค่ำซ่อมเคร่ืองมือเอ็กซ์เรย์ 128,400.00   เฉพำะเจำะจง เอ็ม.ไอ.ดี. เอ็ม.ไอ.ดี. คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 822/2565 17/05/2565 

74 650514225093
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,930.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1044/2565 18/05/2565 

75 650514159006
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,100.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1043/2565 18/02/2565 

76 650314414864 ซ้ือOpsil-A eye drop, 10 ml 5,392.80      เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 864/2565 12/05/2565 

77 650314071658
ซ้ือAerotamol Inhaler 100
 mcg 10,914.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 730/2565 12/05/2565 

78 650514222705 ซ้ือกระดำษ EKG 7,600.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1029/2565 02/05/2565 

79 650414319944 ซ้ือFerdek solution 15 ml 5,906.40      เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 972/2565 18/05/2565 

80 650514220581
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 12 
รำยกำร 39,982.60    เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1043/2565 18/05/2565 

81 650514219404
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
โรงพยำบำลขุนตำล 1,200.00      เฉพำะเจำะจง นำงแทน จ ำศิล นำงแทน จ ำศิล คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1081/2565 16/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

82 650514213769
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 
รำยกำร 2,550.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1027/2565 02/05/2565 

83 650514213611
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,155.60      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 910/2565 18/05/2565 

84 650514207994 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรผู้ปว่ย 2,400.00      เฉพำะเจำะจง นำงอัญชนำ พลธำนี นำงอัญชนำ พลธำนี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1082/2565 16/05/2565 

85 650514177835
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,200.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1045/2565 18/05/2565 

86 650514180834
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 20,640.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนต้ำ เมดดิค
แคร์ จ ำกัด

บริษทั แอตแลนต้ำ เมดดิค
แคร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1046/2565 18/05/2565 

87 650514183750
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1047/2565 18/05/2565 

88 650514187178
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,250.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1048/2565 18/05/2565 

89 650514188657
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,450.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1049/2565 18/05/2565 

90 650514200262
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,300.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1051/2565 18/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

91 650514200343
 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 9,910.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1078/2565 12/05/2565 

92 650514198711
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 7,600.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1050/2565 18/05/2565 

93 650514184034
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 37,200.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1026/2565 02/05/2565 

94 650514150576
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 4 
รำยกำร 10,369.60    เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1042/2565 12/05/2565 

95 650514148328
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 19 
รำยกำร 22,636.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1039/2565 11/05/2565 

96 650422013109
ปรับปรุงถนนภำยใน
โรงพยำบำลขุนตำล 255,000.00   เฉพำะเจำะจง อุดม  รักแม่ อุดม  รักแม่ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ขต 6/2565 10/05/2565 

97 650514114416 ซ้ือเนื้อหมูสดจ ำนวน 3 รำยกำร 8,190.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1040/2565 10/05/2565 

98 650514116129
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 1,858.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1021/2565 25/04/2565 

99 650514072446
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง จ ำนวน 1 
รำยกำร 1,365.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิพนธว์ทิยุ ร้ำนนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1033/2565 05/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

100 650514072026
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 20,610.00    เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1016/2565 02/05/2565 

101 650514051205
จ้ำงเหมำท ำสติกเกอร์ จ ำนวน 
1 รำยกำร 720.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสล่ำอ้วน ร้ำนสล่ำอ้วน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 971/2565 02/05/2565 

102 650514041815 ซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 4,699.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั สินธำนีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ำกัด

บริษทั สินธำนีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1008/2565 5/5/2565

103 650514045957 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรผู้ปว่ย 600.00        เฉพำะเจำะจง นำงสีมำ หลวงเปง็ นำงสีมำ หลวงเปง็ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 999/2565 02/05/2565 

104 650514043026  ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,835.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 969/2565 02/05/2565 

105 650514030252 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรผู้ปว่ย 3,900.00      เฉพำะเจำะจง นำงอัญชนำ พลธำนี นำงอัญชนำ พลธำนี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1007/2565 02/05/2565 

106 650514025870
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 20,880.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 970/2565 02/05/2565 

107 650514022658
 จ้ำงเหมำพนักงำนเปล 
ประจ ำเดือนเมษำยน 2565 9,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยจำรุกิตต์ิ ตำล ำ นำยจำรุกิตต์ิ ตำล ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 982/2565 02/05/2565 

108 650514014574
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 1,650.00      เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 986/2565 02/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

109 650514014496 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 5 รำยกำร 10,283.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 998/2565 02/05/2565 
110 650514010784 ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 2 รำยกำร 5,232.00      เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืม ส.ตะวนั น้ ำด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 965/2565 965/2565

111 650514006682
จ้ำงตรวจเช็คและล้ำงท ำควำม
สะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ 9,550.00      เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 985/2565 02/05/2565 

112 650514004407
ร้ือถอนและติดต้ัง
เคร่ืองปรับอำกำศ 4,250.00      เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 984/2565 02/05/2565 

113 640322000901
ปรับปรุงอำคำรผู้ปว่ยนอก
โรงพยำบำลขุนตำล 1,319,555.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทโีอเอ็น อินเวนชั่น 
จ ำกัด

บริษทั ทโีอเอ็น อินเวนชั่น 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ขต 7/2564 19/04/2565 

114 650514332113
ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ 
จ ำนวน 3 รำยกำร 68,050.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1122/2565 27/05/2565 

115 650614201064

จ้ำงท ำปำ้ยไวนิลโครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพและปอ้งกัน
โรคเบำหวำนและควำมดัน
โลหติสูง 360.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสล่ำอ้วน ร้ำนสล่ำอ้วน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1234/2565 20/05/2565 

116 650614163286
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 
รำยกำร 640.00        เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1233/2565 20/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

117 650614158887
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 57 
รำยกำร 10,675.00    เฉพำะเจำะจง เงินไหลมำคอนกรีต เงินไหลมำคอนกรีต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1232/2565 30/05/2565 

118 650614140261 ซ้ือDISP Humidifier 2PSI 4,200.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั อิสโก้ จ ำกัด บริษทั อิสโก้ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1223/2565 23/05/2565 

119 650614137040
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 10,737.50    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1222/2565 23/05/2565 

120 650614128879 ซ้ือEztest Steam 7,811.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1221/2565 23/05/2565 

121 650614113261
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 17,481.25    เฉพำะเจำะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1219/2565 23/05/2565 

122 650614097057
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 5,530.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1213/2565 27/05/2565 

123 650614097019
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 
รำยกำร 7,936.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1211/2565 27/05/2565 

124 650614060808
กำรจ้ำงเหมำจัดท ำฟนัปลอม 
จ ำนวน 1 งำน 23,115.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ทต008/2565 30/05/2565 

125 650614053364
ซ้ือยำงรถยนต์หรือยำง
รถบรรทกุขนำดเล็ก 15,520.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง จ ำกัด บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1198/2565 27/05/2565 

126 650614053171
ซ้ือยำงรถยนต์หรือยำง
รถบรรทกุขนำดเล็ก 14,720.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง จ ำกัด บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1197/2565 18/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

127 650614052784
จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 
จ ำนวน 3 รำยกำร 11,070.00    เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1196/2565 27/05/2565 

128 650614051235
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 11 
รำยกำร 44,825.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1102/2565 17/05/2565 

129 650614050838
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 
รำยกำร 10,260.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1107/2565 17/05/2565 

130 650614050825
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4 
รำยกำร 22,074.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1107/2565 11/05/2565 

131 650614050778
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 4,800.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1106/2565 12/05/2565 

132 650614049992
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4 
รำยกำร 6,400.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วอีำร์ ซัพ
พอร์ต

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วอีำร์ ซัพ
พอร์ต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1105/2565 12/05/2565 

133 650614049736
ซ้ือBACTERIA FILTER ดมยำ 
MF 4,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1103/2565 12/05/2565 

134 650614049584 ซ้ือหน้ำกำก N95 5,778.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1100/2565 09/05/2565 

135 650614049384
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 18,880.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1099/2565 09/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

136 650614049078
ซ้ือกล่องแดงใส่ของมีคม 510?
 พลำสติก 4,220.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  
จ ำกัด

บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1098/2565 10/05/2565 

137 650614048876
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 13,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1097/2565 10/05/2565 

138 650614048557
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 
รำยกำร 8,217.60      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1096/2565 03/05/2565 

139 650514431288

จ้ำงเหมำพนักงำนรักษำควำม
ปลอดภยั ประจ ำเดือน
พฤษภำคม 2565 7,800.00      เฉพำะเจำะจง นำยสงัด ครรำช นำยสงัด ครรำช คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1137/2565 31/05/2565 

140 650514427101
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
จ ำนวน 2 รำยกำร 29,800.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1135/2565 30/05/2565 

141 650514431050
จ้ำงเหมำพนักงำนเปล 
ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565 10,200.00    เฉพำะเจำะจง นำยจำรุกิตต์ิ ตำล ำ นำยจำรุกิตต์ิ ตำล ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1136/2565 31/05/2565 

142 650514425725
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1
 รำยกำร 18,960.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1134/2565 31/05/2565 

143 650514416899 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 2 รำยกำร 5,220.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1132/2565 31/05/2565 



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  31 พฤษภำคม 2565

144 650514378898
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 
2 รำยกำร 7,140.00      เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1130/2565 24/05/2565 


