
ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

1 650614413981 จ้างเหมาส่งยาผู้มารับบริการ 840.00        เฉพาะเจาะจง สุรศักด์ิ  อาวธุ สุรศักด์ิ  อาวธุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 270/2565 20/06/2565 

2 650614405208

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 10 รายการ 2,390.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1268/2565 16/06/2565 

3 650614405136
ซ้ือเก้าอี้ส านักงาน มีแขน มีโช๊
คปรับระดับสูงต่ าได้ 2,250.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1267/2565 15/06/2565 

4 650614404458
ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 25 
รายการ 5,909.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพธิวิฒัน์การค้า ร้านพธิวิฒัน์การค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1267/2565 15/06/2565 

5 650614398640 ซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 2 รายการ 5,580.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ส.ตะวนั น้ าด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1257/2565 22/06/2565 

6 650614386841
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 18 
รายการ 7,526.00      เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1212/2565 13/06/2565 

7 650614386649
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 13 รายการ 4,384.00      เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1214/2565 13/06/2565 

8 6506A1486490

เช่าระบบจัดเก็บและรับส่ง
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 01/06/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 มิถุนำยน 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  30 มิถุนำยน 2565

9 650614381722
ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่
น้อยกวา่ 1200 VA 7,800.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1264/2565 22/06/2565 

10 650614381612
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 
รายการ 5,260.00      เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1258/2565 13/06/2565 

11 650614380646
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 3 รายการ 2,360.00      เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1259/2565 07/06/2565 

12 650614378760 ซ้ือเคร่ืองปั่น 1,150.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1263/2565 20/06/2565 

13 650614356595
ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 
จ านวน 3 รายการ 8,310.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1262/2565 20/06/2565 

14 650614354754
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 3
 รายการ 1,616.00      เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1210/2565 01/06/2565 

15 650614354078
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 9,670.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1256/2565 20/06/2565 

16 650614350506
ซ้ือรีโมตน าเสนอไร้สาย Laser 
Pointer 3,870.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1215/2565 08/06/2565 

17 650614342469
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 
หมายเลขทะเบยีน นข 3995 ชร 17,700.00    เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1261/2565 21/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

18 650614150286
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 4 
รายการ 22,800.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1163/2565 17/06/2565 

19 650614152246
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 9,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1162/2565 17/6/2565

20 650614338427
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 2,280.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบอสมินิมาร์ท ร้านบอสมินิมาร์ท คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1252/2565 16/06/2565 

21 650614230223 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 2 รายการ 1,820.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1243/2565 14/06/2565 

22 650614153797
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,750.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1161/2565 17/06/2565 

23 650614155273
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 6,100.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1153/2565 17/06/2565 

24 650614158860
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 16,800.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1154/2565 17/06/2565 

25 650614336462
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนาด 48 
กิโลกรัม 1,425.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธว์ทิยุ ร้านนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1250/2565 17/06/2565 

26 650614160773
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 4,450.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1155/2565 17/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

27 650614162386
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1156/2565 17/06/2565 

28 650614163636
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 29,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1157/2565 17/05/2565 

29 650614144595
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส 
จ ากัด

บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1169/2565 17/06/2565 

30 650614144751
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 23,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1169/2565 17/06/2565 

31 650614144848
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1167/2565 17/06/2565 

32 650614147173
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1166/2565 17/06/2565 

33 650614148113
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 
รายการ 12,450.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1164/2565 17/06/2565 

34 650614119077
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 17,800.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1180/2565 17/06/2565 

35 650614119604
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 10 
รายการ 153,816.40   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1141/2565 17/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

36 650614310026
ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 
2 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1254/2565 16/06/2565 

37 650614119909
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 102,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1165/2565 17/06/2565 

38 650614120147
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 33,170.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1179/2565 17/06/2565 

39 650614120336
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,490.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1178/2565 17/06/2565 

40 650614120470
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 21,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
 จ ากัด

บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1177/2565 17/06/2565 

41 650614120579
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 89,640.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์ จ ากัด

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1176/2565 17/06/2565 

42 650614123998
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 15,900.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1175/2565 17/06/2565 

43 650614126559
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,100.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เภสัชกรรม เค.บ.ี
จ ากัด

บริษทั เภสัชกรรม เค.บ.ี
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1174/2565 17/06/2565 

44 650614143676
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1173/2565 17/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

45 650614144016
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,040.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1172/2565 17/06/2565 

46 650614144228
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 26,880.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1171/2565 17/06/2565 

47 650614144436
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 2,250.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1170/2565 17/06/2565 

48 650614074097
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 1 
รายการ 13,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ากัด

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1144/2565 17/06/2565 

49 650614074657
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 1146/2565 17/06/2565 

50 650614074829
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 2 
รายการ 2,800.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1147/2565 17/06/2565 

51 650614074933
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,800.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1148/2565 17/06/2565 

52 650614222977

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 7 รายการ 5,900.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1188/2565 23/05/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

53 650614222392
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 10 รายการ 21,912.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1190/2565 17/06/2565 

54 650614222830
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 25,650.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1203/2565 17/06/2565 

55 650614222698
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 23,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1189/2565 17/06/2565 

56 650614222169
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 6 รายการ 21,332.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1192/2565 17/06/2565 

57 650614221858
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 5,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1193/2565 17/06/2565 

58 650614220378
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 43,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1194/2565 17/06/2565 

59 650614218951
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 8 รายการ 24,182.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1201/2565 17/06/2565 

60 650614214167
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 3 รายการ 27,265.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1191/2565 17/06/2565 

61 650614216461
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 87,616.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1202/2565 17/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

62 650614232391
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 7,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1225/2565 17/06/2565 

63 650614230222
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 6 
รายการ 15,230.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1205/2565 17/06/2565 

64 650614227010
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1206/2565 17/06/2565 

65 650614226008
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 
รายการ 4,308.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1204/2565 17/06/2565 

66 650614097510
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,750.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1184/2565 17/06/2565 

67 650614097656
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 23,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1182/2565 17/06/2565 

68 650614099931
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 19,800.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1182/2565 17/06/2565 

69 650614101555
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 17,800.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1181/2565 17/06/2565 

70 650614062527
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 7 
รายการ 20,507.10    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1140/2565 17/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

71 650614178210
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 23,968.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1158/2565 17/06/2565 

72 650614179017
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,160.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จ ากัด บริษทั ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1159/2565 17/6/2565

73 650614181041
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1160/2565 17/06/2565 

74 650614182884
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 8,700.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1226/2565 17/06/2565 

75 650614188488
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1227/2565 17/06/2565 

76 650614190885
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,600.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเชี่ยน ยูเนี่ยนแล็บ
บอราตอร่ี จ ากัด

บริษทั เอเชี่ยน ยูเนี่ยนแล็บ
บอราตอร่ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1228/2565 17/06/2565 

77 650614193543
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 11,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1229/2565 17/6/2565

78 650614195161
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,997.52      เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1230/2565 17/06/2565 

79 650614200455
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 8,016.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1231/2565 17/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

80 650614075011
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 1149/2565 17/06/2565 

81 650614076782
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1150/2565 17/6/2565

82 650614071922
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1142/2565 17/06/2565 

83 650614073733
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 1 
รายการ 13,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1143/2565 17/06/2565 

84 650614074455
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 1 
รายการ 13,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ากัด

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1145/2565 17/06/2565 

85 650614077481
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 19,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จ ากัด บริษทั มาซา แลบ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1151/2565 17/06/2565 

86 650614096788
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 
รายการ 16,200.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1187/2565 17/06/2565 

87 650614096990
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 6,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1186/2565 17/06/2565 

88 650614097157
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 12,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอ็มแอล พลัส จ ากัด บริษทั พเีอ็มแอล พลัส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1185/2565 17/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

89 650514255457 ซ้ือAspirin tab 81 mg 6,560.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1087/2565 17/06/2565 

90 650614097157
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 12,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอ็มแอล พลัส จ ากัด บริษทั พเีอ็มแอล พลัส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1185/2565 17/06/2565 

91 650514255457 ซ้ือAspirin tab 81 mg 6,560.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1087/2565 17/06/2565 

92 650514254570
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,782.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1086/2565 17/06/2565 

93 650514253428
ซ้ือClotrimazole cream 1% 
(Mycozole) 2,700.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1085/2565 17/06/2565 

94 650514256248
ซ้ือClobetasol propionate 
cream 0.05 % (P-Vate) 2,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1088/2565 17/06/2565 

95 650514256900 ซ้ือOpsil-A eye drop, 10 ml 5,392.80      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1089/2565 17/06/2565 

96 650514257581 ซ้ือAerobidol Inhaler 12,305.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1090/2565 17/06/2565 

97 650614282379
จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 
รายการ 1,040.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสล่าอ้วน ร้านสล่าอ้วน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1251/2565 16/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

98 650622000516
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา 
คลีนิค ARI 213,500.00   เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  รู้คิด นายเจริญ  รู้คิด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 8/2565 13/06/2565 

99 650614274448 ซ้ือเส้ือกันฝน 7,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบอสมินิมาร์ท ร้านบอสมินิมาร์ท คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1253/2565 16/06/2565 

100 650614262071
ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 
จ านวน 4 รายกา 9,070.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1246/2565 14/06/2565 

101 650614241678 ซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ 2,490.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1245/2565 14/06/2565 

102 650614239346
จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 1 
รายการ 790.00        เฉพาะเจาะจง เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1247/2565 15/06/2565 

103 650614236937
จ้างเหมาท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ 450.00        เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1244/2565 14/06/2565 

104 650614235554
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 3 
รายการ 3,370.50      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1113/2565 18/05/2565 

105 650614230547 ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 3 รายการ 9,180.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโกดังหมูสด ร้านโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1248/2565 15/06/2565 

106 650614225954
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่
น้อยกวา่ 12000 BTU 16,800.00    เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1242/2565 14/06/2565 

107 650614221818
ซ้ือโมเดลอาหารแลกเปล่ียนชุด
เล็ก 36 จาน 23,500.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านเฮลท ์พลัส เฮลท ์โปร
ดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ

ร้านเฮลท ์พลัส เฮลท ์โปร
ดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1238/2565 06/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

108 650614218897
ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิและ
ความชื้น 978.00        เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1241/2565 14/06/2565 

109 650614212213
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 7,080.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ถาวรีย์ 2559 หจก. ถาวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1239/2565 14/06/2565 

110 650614211142 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 3 รายการ 4,630.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1240/2565 13/06/2565 

111 650514332113
ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 
จ านวน 3 รายการ 68,050.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1122/2565 27/05/2565 

112 650614201372 ซ้ือข้าวสาร 6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1236/2565 13/06/2565 
113 650614194615 ซ้ือติดต้ังฉากกั้นหอ้ง 11,000.00    เฉพาะเจาะจง ซี ท ีสโตร์ ซี ท ีสโตร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1237/2565 13/06/2565 

114 650614146693

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
แบบ tower (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 23 นิ้ว) 128,180.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1224/2565 13/06/2565 

115 650614158504

จ้างเหมาสอบเทยีบเคร่ืองมือ
พร้อมออกใบ CERTIFICATE 
OF CALIBRATION 8,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์
 จ ากัด

บริษทั ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1091/2565 01/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

116 650614150306
ซ้ือเก้าอี้บาร์เต้ีย ขาเหล็กด า มี
โช๊ค 2,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1235/2565 09/06/2565 

117 650614129791
จ้างสอบเทยีบเคร่ืองมือ
หอ้งปฏบิติัการ 12,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1217/2565 08/06/2565 

118 650614120372
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 1,524.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน 
จ ากัด

บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1220/2565 08/06/2565 

119 650614118892
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 3,380.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบอสมินิมาร์ท ร้านบอสมินิมาร์ท คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1216/2565 06/06/2565 

120 650614058068 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 1,710.00      เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1199/2565 01/06/2565 

121 650614074604
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 1,310.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบอสมินิมาร์ท ร้านบอสมินิมาร์ท คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1209/2565 06/06/2565 

122 650614074578 ซ้ือสารส้มก้อน 7,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1208/2565 06/06/2565 
123 650614064939 ซ้ือแบตเตอร่ีของพาหนะ 2,880.00      เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1200/2565 06/06/2565 

124 650614037934
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
จ านวน 3 รายการ 10,260.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1195/2565 02/06/2565 

125 650614035137 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเดนท ์จ ากัด บริษทั สยามเดนท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1139/2565 02/06/2565 

126 650614015619
จ้างปรับปรุงหอ้งเอกซเรย์
ผู้ปว่ยโควดิ 24,130.00    เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1092/2565 01/06/2565 



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  30 มิถุนำยน 2565

127 650614425487 ผ้าพนัแผน ขนาด 3?x6หลา 5,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1276/2565 06/06/2565 

128 650614425308
 วสัดุการแพทย์ จ านวน 4 
รายการ 20,576.10    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1275/2565 06/06/2565 

129 650614425014
 วสัดุการแพทย์ จ านวน 10 
รายการ 14,275.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1274/2565 06/06/2565 

130 650614424799

DISPOVAN Sterile 
Disposable Syringes 
without Needle 50 ML 
Ribbon Pack 2,100.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั อาร์.ท.ี เมดิแค็ล ดี
ไวซ์ จ ากัด

บริษทั อาร์.ท.ี เมดิแค็ล ดี
ไวซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1273/2565 06/06/2565 

131 650614424634
วสัดุการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ 10,814.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1272/2565 06/06/2565 

132 650614424477 Skintact T-601 3,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1271/2565 06/06/2565 

133 650614425713
POSE SR1 พร้อมหวัสเปรย์
และแปรงขัด 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1278/2565 13/06/2565 


