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1 650414316903 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 1 รำยกำร 960.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 968/2565 27/4/2565

2 650414316783
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 3 รำยกำร 4,130.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 967/2565 27/4/2565

3 650414312671
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 2 รำยกำร 6,875.00      เฉพำะเจำะจง หจก. ถำวรีย์ 2559 หจก. ถำวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 963/2565 963/2565

4 650414311023
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 21 
รำยกำร 67,927.50    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ก ำไลทพิ 
2009

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ก ำไลทพิ 
2009 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 954/2565 22/04/2565 

5 650414308656
ซ้ือวสัดุส ำนักงำนจ ำนวน 5 
รำยกำร 4,210.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 880/2565 18/04/2565 

6 650414295145
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 67 
รำยกำร 14,533.00    เฉพำะเจำะจง เงินไหลมำคอนกรีต เงินไหลมำคอนกรีต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 946/2565 01/04/2565 

7 650414292775 ซ้ือปั๊มจุ่ม ดูดโคลน 4,945.00      เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 966/2565 26/04/2565 

8 650414282538
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 53 
รำยกำร 17,053.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 961/2565 18/04/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 เมษำยน 2565
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 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 เมษำยน 2565

9  6504A1390339

ค่ำเช่ำระบบจัดเก็บและรับส่ง
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 01/04/2565 

10 650414278144
จ้ำงเหมำงำนซ่อมรถส่วน
รำชกำร 2,610.00      เฉพำะเจำะจง จ ำรัสยนต์ จ ำรัสยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 960/2565 26/04/2565 

11 650414273906
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 35,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ร่วมทนุ เทคโนโลยี 
จ ำกัด

บริษทั ร่วมทนุ เทคโนโลยี 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 959/2565 26/04/2565 

12 650414261192 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรผู้ปว่ย 3,600.00      เฉพำะเจำะจง นำงอัญชนำ พลธำนี นำงอัญชนำ พลธำนี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 953/2565 18/04/2565 

13 650414255785
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 7 รำยกำร 2,310.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 958/2565 19/04/2565 

14 650414255194
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 
รำยกำร 890.00        เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 957/2565 19/04/2565 

15 650414254911
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 
รำยกำร 10,063.00    เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 956/2565 19/04/2565 
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16 650414254529
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 3 รำยกำร 5,330.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 955/2565 19/04/2565 

17 650414218358
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 4,612.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 905/2565 11/04/2565 

18 650414215294 ซ้ือหน้ำกำกอนำมัน N95 2,420.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 903/2565 11/04/2565 

19 650414211599
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 11 รำยกำร 12,339.00    เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 944/2565 04/04/2565 

20 650414210458
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 7,000.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินเตอร์ 
เมดิคอล เทรดด้ิง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินเตอร์ 
เมดิคอล เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 901/2565 04/04/2565 

21 650414211009
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 
รำยกำร 385.00        เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 943/2565 04/04/2565 

22 650414204755
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 1 
รำยกำร 7,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 952/2565 18/04/2565 

23 650414207539
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 8,404.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 900/2565 04/04/2565 

24 650414204693
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนำด ๔๘ 
กิโลกรัม 1,365.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิพนธว์ทิยุ ร้ำนนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 950/2565 20/04/2565 

25 650414204662 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 5 รำยกำร 14,110.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 949/2565 20/04/2565 
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26 650414204610 ซ้ือข้ำวสำร 8,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 948/2565 20/04/2565 
27 650414199895 ซ้ือไข่ไก่ 2,160.00      เฉพำะเจำะจง นำยวรีะพงค์ ค ำสุรีย์ นำยวรีะพงค์ ค ำสุรีย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 945/2565 4/4/2565

28 650414195679
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 3,133.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คลีนซำยส์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คลีนซำยส์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 899/2565 04/04/2565 

29 650414187569
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 4
 รำยกำร 3,057.50      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 940/2565 01/04/2565 

30 650414187447 ซ้ือเส้ือกันฝน 6,720.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 938/2565 08/04/2565 
31 650414187026 จ้ำงส่งยำใหก้ับผู้มำรับบริกำร 389.48        เฉพำะเจำะจง สุรศักด์ิ  อำวธุ สุรศักด์ิ  อำวธุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 947/2565 20/04/2565 

32 650414133338
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 9,450.00      เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 886/2565 18/04/2565 

33 650414132423
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 65,000.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนเมด เอ็กซ์ พลัส หำ้งหุ้นส่วนเมด เอ็กซ์ พลัส คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 885/2565 18/04/2565 

34 650414131360
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 25,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 848/2565 18/04/2565 

35 650414128657
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 8 รำยกำร 30,741.20    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 883/2565 18/04/2565 

36 650414125086
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 5 รำยกำร 7,998.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 881/2565 18/04/2565 
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37 650414123518
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 23,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 882/2565 18/4/2565

38 650414118493
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 6,500.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนเมด เอ็กซ์ พลัส หำ้งหุ้นส่วนเมด เอ็กซ์ พลัส คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 935/2565 18/04/2565 

39 650414117160
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 3 รำยกำร 20,640.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เมดิซียู หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เมดิซียู คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 889/2565 18/04/2565 

40 650414092739
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 9,250.00      เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยำเสพติด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยำเสพติด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 875/2565 18/04/2565 

41 650414087966
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 6,400.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 873/2565 18/04/2565 

42 650414086327
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 26,600.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 872/2565 18/04/2565 

43 650414078491
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 23,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอวำลิส จ ำกัด บริษทั ไบโอวำลิส จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 871/2565 18/04/2565 

44 650214324657
ซ้ือChlorpheniramine tab 4
 mg 1,198.40      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 691/2565 08/04/2565 

45 650414051724
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,100.00      เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 866/2565 18/04/2565 



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  29 เมษำยน 2565

46 650414050234
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 6,450.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 865/2565 18/04/2565 

47 650414048733
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,880.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีฟำม จ ำกัด บริษทั ซีฟำม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 864/2565 18/04/2565 

48 650414047547
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 9,600.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 863/2565 18/04/2565 

49 650414046176 ซ้ือเวชภณัฑ์จ ำนวน 2  รำยกำร 16,300.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 862/2565 18/04/2565 

50 650214328752 ซ้ือAlbendazole tab 200 mg 2,006.25      เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 693/2565 08/04/2565 

51 650414043478
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 8,190.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 861/2565 18/04/2565 

52 650414040639
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 12,800.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 860/2565 18/04/2565 

53 650414040277
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,400.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 859/2565 18/04/2565 

54 650414066224
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 10,320.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ำกัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 869/2565 18/04/2565 



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  29 เมษำยน 2565

55 650414066899
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ำกัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 870/2565 18/04/2565 

56 650414062473
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,778.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 867/2565 18/04/2565 

57 650414063907
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 6,350.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 868/2565 18/04/2565 

58 650414184820
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,250.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั พรีเมด ฟำร์มำพลัส 
จ ำกัด

บริษทั พรีเมด ฟำร์มำพลัส 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 933/2565 18/04/2565 

59 650414182426
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 73,440.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 932/2565 18/04/2565 

60 650414181766
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
โรงพยำบำลขุนตำล 2,100.00      เฉพำะเจำะจง นำงแทน จ ำศิล นำงแทน จ ำศิล คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 917/2565 11/04/2565 

61 650414180756
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 10,800.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 931/2565 18/04/2565 

62 650414179311
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 9,039.36      เฉพำะเจำะจง บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 930/2565 18/04/2565 

63 650414177464
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 42,140.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 929/2565 18/04/2565 



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  29 เมษำยน 2565

64 650414176027
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,800.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 928/2565 18/04/2565 

65 650414173792
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 12,800.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 927/2565 18/04/2565 

66 650414172286
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 8,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 926/2565 18/04/2565 

67 650414169169
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,575.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม
 จ ำกัด

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 925/2565 18/04/2565 

68 650414168267
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำจ ำนวน 3 
รำยกำร 3,300.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 924/2565 18/04/2565 

69 650414166186
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 27,500.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 923/2565 18/04/2565 

70 650414166088
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 3 
รำยกำร 7,724.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 922/2565 18/04/2565 

71 650414165942
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,950.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 921/2565 18/04/2565 

72 650414165822
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 3,780.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 920/2565 18/04/2565 



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  29 เมษำยน 2565

73 650414165619
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 4,480.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ดีเอส ออลล์ จ ำกัด บริษทั ดีเอส ออลล์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 919/2565 18/04/2565 

74 650414165295
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,580.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 879/2565 5/4/2565

75 650414163502
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 9 
รำยกำร 164,821.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 913/2565 07/04/2565 

76 650414162582
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 1,800.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 876/2565 18/04/2565 

77 650414161091
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 920.00        เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 877/2565 18/04/2565 

78 650414159854
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 4,452.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 878/2565 18/04/2565 

79 650414155399
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 5 รำยกำร 12,030.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เค.เอส.ซำยน์ กรุ๊ป 
จ ำกัด

บริษทั เค.เอส.ซำยน์ กรุ๊ป 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 888/2565 18/04/2565 

80 650414041634
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 35,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ร่วมทนุ เทคโนโลยี 
จ ำกัด

บริษทั ร่วมทนุ เทคโนโลยี 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 907/2565 08/04/2565 

81 650414154073
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 3 รำยกำร 6,150.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 887/2565 18/04/2565 



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  29 เมษำยน 2565

82 650414133780 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 8 รำยกำร 13,005.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 937/2565 11/4/2565

83 650414109146
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 32 
รำยกำร 97,639.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ก ำไลทพิ 
2009

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ก ำไลทพิ 
2009 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 918/2565 04/04/2565 

84 650414105208
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 9,810.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 916/2565 08/04/2565 

85 650414105015
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 8,160.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 915/2565 05/04/2565 

86 650414104774
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 1 รำยกำร 4,400.00      เฉพำะเจำะจง เอบ ีซัพพลำย เอบ ีซัพพลำย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 914/2565 07/04/2565 

87 650414087276 ซ้ือข้ำวสำร 7,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร พรมโลกำ นำยสุนทร พรมโลกำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 911/2565 04/04/2565 

88 650414038215
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 35,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ร่วมทนุ เทคโนโลยี 
จ ำกัด

บริษทั ร่วมทนุ เทคโนโลยี 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 904/2565 1/4/2565

89 650414008865 ซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 4,999.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั สินธำนีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ำกัด

บริษทั สินธำนีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 858/2565 04/04/2565 

90 650414333086
ค่ำซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 
หมำยเลขทะเบยีน กร1575 ชร 1,650.00      เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 981/2565 28/04/2565 



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  29 เมษำยน 2565

91 650414332492
จ้ำงเหมำพนักงำน Call 
Center ประจ ำรพสต.ยำงฮอม 2,100.00      เฉพำะเจำะจง นำงศุษมำรัตน์ กิ่งก้ำน นำงศุษมำรัตน์ กิ่งก้ำน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 979/2565 25/4/2565

92 650414332330
จ้ำงเหมำพนักงำน Call 
Center ประจ ำรพสต.ปำ่ข่ำ 2,100.00      เฉพำะเจำะจง นำยวสุรัตน์ ค ำของ นำยวสุรัตน์ ค ำของ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 978/2565 25/04/2565 

93 650414331625

จ้ำงเหมำพนักงำน Call 
Center ประจ ำรพสต.บำ้นพระ
เนตร 2,100.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวภำวณีิ รักนำ นำงสำวภำวณีิ รักนำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 977/2565 25/04/2565 

94 650414330843 จ้ำงเหมำพนักงำน Call Center 2,100.00      เฉพำะเจำะจง นำงวรินธร วงศรำช นำงวรินธร วงศรำช คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 976/2565 25/04/2565 

95 650414330575 จ้ำงเหมำพนักงำน Call Center 2,100.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวชัญญำนุช อะสะนิธิ นำงสำวชัญญำนุช อะสะนิธิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 975/2565 25/04/2565 

96 650414329202
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
จ ำนวน 4 รำยกำร 4,755.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 980/2565 08/04/2565 

97 650414329089 จ้ำงเหมำพนักงำน Call Center 2,100.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิชธำวลัย์ แซ่ลี นำงสำวนิชธำวลัย์ แซ่ลี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 974/2565 25/04/2565 

98 650414320538 ซ้ือแบตเตอร่ีไฟฟำ้ 2,520.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 973/2565 28/04/2565 



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  29 เมษำยน 2565

99 650414319887
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 12,300.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 962/2565 19/04/2565 

100 650514323024
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 21 
รำยกำร 9,268.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1116/2565 25/04/2565 

101 650514158806
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 18,736.16    เฉพำะเจำะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1025/2565 25/04/2565 

102 650514154945
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
โรงพยำบำลขุนตำล 3,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงแทน จ ำศิล นำงแทน จ ำศิล คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1041/2565 27/04/2565 

103 650514144264
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 2,288.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1023/2565 25/04/2565 

104 650514137275
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 8,950.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1022/2565 25/04/2565 

105 650514085050
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 3,432.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1018/2565 11/04/2565 

106 650514064405
กำรจ้ำงเหมำจัดท ำฟนัปลอม
จ ำนวน 1 งำน 20,200.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ทต007/2565 29/4/2565

107 650514068013
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,750.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1005/2565 29/04/2565 



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  29 เมษำยน 2565

108 650514067873
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,900.00      เฉพำะเจำะจง นำงผัดดี จำริเพญ็ นำงผัดดี จำริเพญ็ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1004/2565 29/04/2565 

109 650514067745
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,750.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ ไทยแก่น นำงสำววนิดำ ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1003/2565 29/04/2565 

110 650514065483
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,750.00      เฉพำะเจำะจง นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1002/2565 29/04/2565 

111 650514065334
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,750.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑำ กองสุข นำงสำวมณฑำ กองสุข คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1001/2565 29/04/2565 

112 650514064793
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 2,850.00      เฉพำะเจำะจง นำงค ำแปง ค ำทะ นำงค ำแปง ค ำทะ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1000/2565 29/04/2565 

113 650514051405
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 1 
รำยกำร 22,500.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1006/2565 27/04/2565 


