
ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

1 650814011738
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 35,580.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1425/2565 26/07/2565 

2 650814006736
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 2 รำยกำร 1,520.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1424/2565 26/07/2565 

3  6508A1028850
ค่ำบริกำรกำรใช้โปรแกรม 
HosMerge 5,520.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ำกัด

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 724/2654 27/07/2565 

4 650814026613 ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 1 รำยกำร 625.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนว.พำณิชย์ ร้ำนว.พำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1427/2565 25/07/2565 
5 650814006520 ซ้ือสำรส้มก้อน 7,800.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1427/2565 25/07/2565 

6 650714179603
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,700.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ำกัด

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1341/2565 20/07/2565 

7 650714444037 ซ้ือหน้ำกำก N95 9,630.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1422/2565 19/07/2565 

8 650714444004
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 7 
รำยกำร 14,300.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1421/2565 11/07/2565 

9 650714438744
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4 
รำยกำร 20,300.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วอีำร์ ซัพ
พอร์ต

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วอีำร์ ซัพ
พอร์ต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1420/2565 11/07/2565 

10 650714437274
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 
รำยกำร 6,000.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินเตอร์ 
เมดิคอล เทรดด้ิง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินเตอร์ 
เมดิคอล เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1419/2565 11/07/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)
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วันที่  29 กรกฎำคม 2565

11 650714437075
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 
รำยกำร 4,975.50      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1418/2565 04/07/2565 

12 650714436655
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 3,263.50      เฉพำะเจำะจง

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1417/2565 04/07/2565 

13 650714430333
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 16,857.80    เฉพำะเจำะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1416/2565 20/07/2565 

14 650714406525 ซ้ือเก้ำอี้จัดเล้ียง ขำตรง สีกรม 2,080.00      เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1414/2565 26/07/2565 

15 650714392593 จ้ำงเหมำซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน 3,700.00      เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1413/2565 26/07/2565 

16 650814203419
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 3,300.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1469/2565 25/07/2565 

17 650814201657
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 2,250.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เมดิทอป จ ำกัด บริษทั เมดิทอป จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1468/2565 25/07/2565 

18 650814190887
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4 
รำยกำร 14,705.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1467/2565 20/07/2565 

19 650622000391
จ้ำงเหมำปรับปรุงหอ้งอุบติัเหตุ
ฉุกเฉิน 243,400.00   เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ  รู้คิด นำยเจริญ  รู้คิด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ขต 7/2565 25/07/2565 

20 650814149418
กำรจ้ำงเหมำท ำฟนัปลอม
จ ำนวน 1 งำน 16,275.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ทต010/2565 30/07/2565 
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ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 กรกฎำคม 2565

21 650814117430
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 6
 รำยกำร 2,522.75      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1437/2565 26/07/2565 

22 650814114545
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 16,875.80    เฉพำะเจำะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1416/2565 20/07/2565 

23 650814039835
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 
รำยกำร 6,939.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1432/2565 25/07/2565 

24 650714378155
ซ้ือสำยโทรศัพทภ์ำยใน 
2Cx0.65 มม. 650.00        เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1411/2565 22/07/2565 

25 650714363596 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 3 รำยกำร 8,640.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1406/2565 18/07/2565 
26 650714329918 ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 2 รำยกำร 2,295.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนว.พำณิชย์ ร้ำนว.พำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1404/2565 22/07/2565 
27 650714329196 ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 2 รำยกำร 5,058.00      เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืม ส.ตะวนั น้ ำด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1403/2565 22/07/2565 

28 650714306923
จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วน
รำชกำร 3,410.00      เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1402/2565 18/07/2565 

29 650714191332
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 11,128.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1344/2565 20/07/2565 

30 650714190214
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1343/2565 20/07/2565 
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สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 กรกฎำคม 2565

31 650714189221
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 25,760.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1342/2565 5/7/2565

32 650714217478
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,650.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1345/2565 20/07/2565 

33 650714218717
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,348.20      เฉพำะเจำะจง บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1346/2565 20/07/2565 

34 650714219562
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 10,250.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1347/2565 20/07/2565 

35 650714221499
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 3 
รำยกำร 44,100.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1348/2565 20/07/2565 

36 650714223207
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 35,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1349/2565 20/07/2565 

37 650714226806
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 3 
รำยกำร 51,600.00    เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยำเสพติด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยำเสพติด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1350/2565 20/07/2565 

38 650714228518
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 7 
รำยกำร 41,042.80    เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1351/2565 20/07/2565 

39 650714231502
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 8,750.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1352/2565 20/07/2565 



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 กรกฎำคม 2565

40 650714235433
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 19,602.40    เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1353/2565 20/07/2565 

41 650714235805
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,600.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอเชี่ยน ยูเนี่ยนแล็บ
บอรำตอร่ี จ ำกัด

บริษทั เอเชี่ยน ยูเนี่ยนแล็บ
บอรำตอร่ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1353/2565 20/07/2565 

42 650714236118
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,080.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1354/2565 20/07/2565 

43 650714236380
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 6,420.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1355/2565 5/7/2565

44 650714236539
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,020.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีฟำม จ ำกัด บริษทั ซีฟำม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1356/2565 20/07/2565 

45 650714236714
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 17,600.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1357/2565 20/07/2565 

46 650714238672
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 13,803.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1360/2565 20/07/2565 

47 650714239824
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,175.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีฟำม จ ำกัด บริษทั ซีฟำม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1361/2565 20/07/2565 

48 650714241993
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,000.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1362/2565 20/07/2565 



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 กรกฎำคม 2565

49 650714246211
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 580.00        เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1363/2565 20/07/2565 

50 650714250473
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 750.00        เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1364/2565 20/07/2565 

51 650714252252
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 20,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1365/2565 20/07/2565 

52 650714254727
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 15,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีฟำม จ ำกัด บริษทั ซีฟำม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1366/2565 20/07/2565 

53 650714257882
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,300.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ยูเมด้ำ จ ำกัด บริษทั ยูเมด้ำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1367/2565 20/07/2565 

54 650714258759
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 16,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ จ ำกัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1368/2565 20/07/2565 

55 650714259331
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 81,600.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1369/2565 20/07/2565 

56 650714259677
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,400.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1370/2565 20/07/2565 

57 650714310291
จ้ำงท ำปำ้ยชื่อจุดบริกำร 
จ ำนวน 4 รำยกำร 9,380.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอเดียงำนปำ้ย ร้ำนไอเดียงำนปำ้ย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1287/2565 04/07/2565 



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 กรกฎำคม 2565

58 650714259893
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 12,797.20    เฉพำะเจำะจง บ.อินแพคฟำร์มำ จ ำกัด บ.อินแพคฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1371/2565 20/07/2565 

59 650714260083
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 972.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1372/2565 20/07/2565 

60 650714310195
จ้ำงท ำปำ้ยและสต๊ิกเกอร์ชื่อ
จุดบริกำร จ ำนวน 10 รำยกำร 4,930.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอเดียงำนปำ้ย ร้ำนไอเดียงำนปำ้ย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1286/2565 04/07/2565 

61 650714285821
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 26,750.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ำกัด

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1359/2565 20/07/2565 

62 650714285676
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 19,602.40    เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1379/2565 20/07/2565 

63 650714285304
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 43,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน
 จ ำกัด

บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1378/2565 20/07/2565 

64 650714284767
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 8 
รำยกำร 23,134.32    เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1377/2565 20/07/2565 

65 650714260282
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 6,150.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั พเีอ็มแอล พลัส จ ำกัด บริษทั พเีอ็มแอล พลัส จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1373/2565 20/07/2565 

66 650714260424
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,638.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1374/2565 20/07/2565 



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 กรกฎำคม 2565

67 650714262651
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 42,693.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1375/2565 20/07/2565 

68 650714264352
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 6,741.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1376/2565 20/07/2565 

69 650714304948
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 
รำยกำร 2,665.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1383/2565 04/07/2565 

70 650714130900
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 2 รำยกำร 22,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1331/2565 19/07/2565 

71 650714125855
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 31,200.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1334/2565 19/07/2565 

72 650714113100
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 5 รำยกำร 2,600.20      เฉพำะเจำะจง

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1330/2565 19/07/2565 

73 650714124329
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 3 รำยกำร 30,280.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1332/2565 19/07/2565 

74 650714121647
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
กำรจ ำนวน 1 รำยกำร 43,200.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1333/2565 19/07/2565 

75 650714110493
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
 10 รำยกำร 42,379.20    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1329/2565 19/07/2565 



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 กรกฎำคม 2565

76 650714285396
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 13 รำยกำร 7,734.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1384/2565 04/07/2565 

77 650714285117
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 3,375.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1399/2565 04/07/2565 

78 650714284121
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,428.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1386/2565 19/07/2565 

79 650714282831
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 4 
รำยกำร 18,700.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1387/2565 19/07/2565 

80 650714279185
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 26 
รำยกำร 7,333.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1396/2565 19/07/2565 

81 650714275441
ซ้ือสำยไฟส ำหรับวทิยุหรือ
โทรทศัน์ 3,700.00      เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1400/2565 19/07/2565 

82 650714178207
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 4 
รำยกำร 7,570.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1338/2565 19/07/2565 

83 650714059037
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,250.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ำกัด บริษทั เด็นท-์เมท จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1318/2565 19/07/2565 

84 650714071990
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,894.80      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1314/2565 19/07/2565 



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 กรกฎำคม 2565

85 650714054356
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 12,750.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ำกัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1313/2565 19/07/2565 

86 650714085814
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 5 
รำยกำร 2,315.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1316/2565 19/07/2565 

87 650714078548
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 2,250.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1317/2565 19/07/2565 

88 650714076038
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,290.25      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1315/2565 19/07/2565 

89 650714262736
จ้ำงซ่อมเคร่ือง Micro 
bilirubin meter 26,750.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1398/2565 20/07/2565 

90 650714254210 ซ้ือพดัลมโคจร 4,760.00      เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1397/2565 18/07/2565 
91 650714249683 ซ้ือยำงรถยนต์ 12,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง จ ำกัด บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1394/2565 12/07/2565 

92 650714241697
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 77 
รำยกำร 13,750.00    เฉพำะเจำะจง เงินไหลมำคอนกรีต เงินไหลมำคอนกรีต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1392/2565 30/06/2565 

93 650714238961
จ้ำงเหมำทำสีหอ้งประชุมรอย
พระบำทและเก้ำอี้ไม้ 10,000.00    เฉพำะเจำะจง ไกร  จอมอ๊อด ไกร  จอมอ๊อด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1393/2565 19/07/2565 

94 650714236739
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนำด 48 
กิโลกรัม 1,475.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิพนธว์ทิยุ ร้ำนนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1391/2565 18/07/2565 

95 650714236671 ซ้ือคลอรีนน้ ำ 1,040.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1390/2565 18/07/2565 



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 กรกฎำคม 2565

96 650714226437
ซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 2 
รำยกำร 3,770.00      เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1389/2565 12/07/2565 

97 650714225969 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,260.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1385/2565 05/07/2565 
98 650714127255 จ้ำงเหมำขุดลอกสระน้ ำ 30,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริวมิล อิฟู นำงสำวสิริวมิล อิฟู คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1327/2565 08/07/2565 

99 650714188202
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 6,950.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1380/2565 01/07/2565 

100 650714186417
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
ระบบประปำ 1,500.00      เฉพำะเจำะจง เสริม  สุขค ำฟอง เสริม  สุขค ำฟอง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1388/2565 12/07/2565 

101 650714156023
จ้ำงท ำปำ้ยรูปในหลวง รัชกำล
ที่ 10 260.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสล่ำอ้วน ร้ำนสล่ำอ้วน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1335/2565 07/07/2565 

102 650714134519
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน 
จ ำนวน 5 รำยกำร 10,130.00    เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1337/2565 08/07/2565 

103 650714125363
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 8,300.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1325/2565 05/07/2565 

104 650714125078
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 15,510.00    เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1326/2565 05/07/2565 

105 650714121628 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 2,700.00      เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1336/2565 08/07/2565 



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 กรกฎำคม 2565

106 650714111737 จ้ำงเหมำปรับปรุงหอ้งแยกโรค 34,000.00    เฉพำะเจำะจง ประยูร  เสนใจ ประยูร  เสนใจ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1328/2565 07/07/2565 

107 650714086023
จ้ำงติดต้ังบำร์ไม้ หอ้งจ่ำยยำ 
หอ้งเก็บเงิน หอ้งเอกซเรย์ 5,000.00      เฉพำะเจำะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1323/2565 06/07/2565 

108 650714084637 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 1 รำยกำร 480.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1319/2565 05/07/2565 
109 650714042394 ซ้ือข้ำวสำร 4,375.00      เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร พรมโลกำ นำยสุนทร พรมโลกำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1311/2565 04/07/2565 


