
ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

1 650814235095
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 2,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1480/2565 15/08/2565 

2 650814218969
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 1,320.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1477/2565 15/08/2565 

3 650814208035
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 8,100.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ดีเอส ออลล์ จ ำกัด บริษทั ดีเอส ออลล์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1476/2565 15/08/2565 

4 650814205496
ซ้ือวนัสดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 6,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1475/2565 15/08/2565 

5 650814280298
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนำด 48 
กิโลกรัม 1,525.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิพนธว์ทิยุ ร้ำนนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1483/2565 15/08/2565 

6 650814236270
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 5 
รำยกำร 22,780.30    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1474/2565 15/08/2565 

7 650814081504
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 6 
รำยกำร 3,510.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ-แฟคทอร่ี จ ำกัด บริษทั เอ-แฟคทอร่ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1441/2565 15/08/2565 

8 650814088586
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 6 
รำยกำร 7,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ดีเอส ออลล์ จ ำกัด บริษทั ดีเอส ออลล์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1442/2565 15/08/2565 

9 650814094040
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 8 
รำยกำร 2,730.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1443/2565 15/08/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่ 31 สิงหำคม  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 สิงหำคม  2565

10 650814171258
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 6,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ท ีท ีเบสท ์เมดิคัล 
จ ำกัด

บริษทั ท ีท ีเบสท ์เมดิคัล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1453/2565 15/08/2565 

11 650814142441
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 11 รำยกำร 36,228.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 3005/2565 15/08/2565 

12 650814147135
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 4 รำยกำร 7,744.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เค.เอส.ซำยน์ กรุ๊ป 
จ ำกัด

บริษทั เค.เอส.ซำยน์ กรุ๊ป 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1445/2565 15/08/2565 

13 650814150291
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เอสเค เมดิเทค จ ำกัด บริษทั เอสเค เมดิเทค จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1449/2565 15/08/2565 

14 650814155487
ซ้ือวสัดุวทิยำศสำตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 11,520.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1451/2565 15/08/2565 

15 650814160251
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 87,616.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1455/2565 15/08/2565 

16 650814174998
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 25,650.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1450/2565 15/08/2565 

17 650814120785
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 5 รำยกำร 11,860.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1447/2565 15/08/2565 

18 650814115868
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 7 รำยกำร 19,286.80    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1448/2565 15/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

19 650814113904
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 55,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1446/2565 15/08/2565 

20 650814244223
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 2 รำยกำร 7,080.00      เฉพำะเจำะจง หจก. ถำวรีย์ 2559 หจก. ถำวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1481/2565 11/08/2565 

21 650814231845
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 4,600.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1472/2565 01/08/2565 

22 650814218806
จ้ำงท ำปำ้ยไวนิล จ ำนวน 1 
รำยกำร 260.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสล่ำอ้วน ร้ำนสล่ำอ้วน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1478/2565 09/08/2565 

23 650814207391
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 
รำยกำร 28,800.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1471/2565 01/08/2565 

24 650814205801
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 4,900.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1470/2565 01/08/2565 

25 650814201027
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,450.00      เฉพำะเจำะจง นำงค ำแปง ค ำทะ นำงค ำแปง ค ำทะ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1463/2565 02/08/2565 

26 650814200883
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 4,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงบษุกร แซ่วอ่ง นำงบษุกร แซ่วอ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1462/2565 02/08/2565 

27 650814200543
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,450.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑำ กองสุข นำงสำวมณฑำ กองสุข คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1461/2565 02/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

28 650814200394
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 4,050.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1460/2565 02/08/2565 

29 650814200234
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,450.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ ไทยแก่น นำงสำววนิดำ ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1459/2565 02/08/2565 

30 650814199927
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 4,800.00      เฉพำะเจำะจง นำงผัดดี จำริเพญ็ นำงผัดดี จำริเพญ็ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1458/2565 02/08/2565 

31 650814181564
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 10 รำยกำร 7,929.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1428/2565 04/08/2565 

32 650814170749
จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 
จ ำนวน 2 รำยกำร 14,660.00    เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1466/2565 08/08/2565 

33 650814116870 ซ้ือข้ำวสำร 6,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1436/2565 03/08/2565 

34 650814111675
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 2 รำยกำร 7,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1438/2565 03/08/2565 

35 650814111155
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 8,360.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป
 จ ำกัด

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1433/2565 02/08/2565 

36 650814091155 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 880.00        เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1444/2565 02/08/2565 

37 650814049661
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 
จ ำนวน 2 รำยกำร 17,500.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1434/2565 03/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

38 650814038073 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 4 รำยกำร 11,430.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1429/2565 01/08/2565 

39 650814029094
จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 
จ ำนวน 2 รำยกำร 5,520.00      เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1430/2565 02/08/2565 

40 650714043412
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 60,000.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็มมีเน้นซ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็มมีเน้นซ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1312/2565 01/08/2565 

41 650714102465
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 7,992.90      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1324/2565 01/08/2565 

42 650814297596
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 14 
รำยกำร 99,694.30    เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1484/2565 15/08/2565 

43 650814298172
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,800.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1485/2565 15/08/2565 

44 650814298561
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,300.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1486/2565 15/08/2565 

45 650814298749
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,400.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั พเีอ็มแอล พลัส จ ำกัด บริษทั พเีอ็มแอล พลัส จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1487/2565 15/08/2565 

46 650714030703 ซ้ือFerDeck solution 15 ml 5,906.40      เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1289/2565 15/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

47 650714379983 ซ้ือOpsil-A eye drop, 10 ml 10,785.60    เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1407/2565 15/08/2565 

48 650714378357 ซ้ือAerobidol Inhaler 12,305.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1408/2565 15/08/2565 

49 650714376497 ซ้ือAerotamol Inhaler 100 mcg 10,914.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1409/2565 15/08/2565 

50 650814308413
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,820.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1488/2565 15/08/2565 

51 650814309404
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 4 
รำยกำร 8,070.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1489/2565 15/08/2565 

52 650814315243
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 10,300.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ำกัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1490/2565 15/08/2565 

53 650814318572
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,200.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1491/2565 15/08/2565 

54 650814320833
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 23,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอวำลิส จ ำกัด บริษทั ไบโอวำลิส จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1492/2565 15/08/2565 

55 650814324981
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 10,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1493/2565 15/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

56 650814325581
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,175.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1494/2565 15/08/2565 

57 650814325875
ซ้ือประตูมุ้งลวด ขนำด 185 x 
200 ซม. 1,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนขุนตำลอลูมิเนียม ร้ำนขุนตำลอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1528/2565 15/08/2565 

58 650814326018
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 11,342.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1495/2565 15/08/2565 

59 650814326493
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 19,602.40    เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1496/2565 15/08/2565 

60 650814326891 ซ้ือน้ ำยำทะลวงทอ่ 4,400.00      เฉพำะเจำะจง เอบ ีซัพพลำย เอบ ีซัพพลำย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1529/2565 16/08/2565 

61 650814326947
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,400.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ (1982)
 จ ำกัด

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ (1982)
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1497/2565 15/08/2565 

62 650814327263
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 17,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1498/2565 15/08/2565 

63 650714280205
ซ่อมเคร่ืองซักผ้ำ Image รุ่น 
SP 125 ปอนด์ 10,700.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลำย จ ำกัด

บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1401/2565 17/08/2565 

64 650814332315
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 9,600.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1499/2565 15/08/2565 

65 650814343327
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 
จ ำนวน 6 รำยกำร 13,000.00    เฉพำะเจำะจง จีเอ็มบ ีเด็นทลั เซอร์วสิ พลัส จีเอ็มบ ีเด็นทลั เซอร์วสิ พลัส คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1534/2565 16/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

66 650814236556

ซ้ือสแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บ
เอกสำรระดับศูนย์บริกำร 
แบบที่ 3 35,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1482/2565 17/08/2565 

67 650814354799
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 81,600.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1500/2565 15/08/2565 

68 650814355112 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 4 รำยกำร 11,650.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1530/2565 15/08/2565 

69 650814355277
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 14,720.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1531/2565 16/08/2565 

70 650814355601
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 1,590.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979) จ ำกัด

บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1501/2565 15/08/2565 

71 650814356040
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 8,700.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1502/2565 15/08/2565 

72 650814356321
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1503/2565 15/08/2565 

73 650814356804
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,600.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฟำร์ม่ำ อินโนวำ 
จ ำกัด

บริษทั ฟำร์ม่ำ อินโนวำ 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1504/2565 15/08/2565 

74 650814359912
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,020.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1505/2565 15/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

75 650814361444
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,900.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1506/2565 15/08/2565 

76 650814107058

จ้ำงเหมำกำรตรวจวเิครำะห์
ทำงหอ้งปฏบิติักำรทำงกำร
แพทย์ จ ำนวน 12 รำยกำร 7,550.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเม็งรำย
เมดิคัลแล็บ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเม็งรำย
เมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1410/2565 18/08/2565 

77 650814375952
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอปคำร์ ฟำร์มำแลป
 (ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั แอปคำร์ ฟำร์มำแลป
 (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1507/2565 15/08/2565 

78 650814377557
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 12,160.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1508/2565 15/08/2565 

79 650814368732
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 
3 รำยกำร 13,140.00    เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1536/2565 16/08/2565 

80 650814497436

จ้ำงซ่อมเคร่ือง 
Electrocardiograph ยี่หอ้ 
Kenz รุ่น Cardico 1210 5,600.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1559/2565 24/08/2565 

81 650814494077
จ้ำงเหมำติดต้ังกระจกบำน
เล่ือนหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 8,000.00      เฉพำะเจำะจง คมกิจ เหมือนฤทธิ์ คมกิจ เหมือนฤทธิ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1558/2565 23/08/2565 

82 650814470480
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำจ ำนวน 4 
รำยกำร 4,775.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1527/2565 15/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

83 650814468693
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 42,693.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1526/2565 15/08/2565 

84 650814465518
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 19,602.40    เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1522/2565 15/08/2565 

85 6508A1578619

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 1/8/2565

86 650814453154
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,000.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1521/2565 15/08/2565 

87 650814450298
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 5 
รำยกำร 22,350.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1520/2565 15/08/2565 

88 650814448629
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,000.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลำบอรำ
ตอร่ี (อ ำนวยเภสัช) จ ำกัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลำบอรำ
ตอร่ี (อ ำนวยเภสัช) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1519/2565 15/08/2565 

89 650814446367
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1518/2565 15/08/2565 

90 650814439252
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 43,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน
 จ ำกัด

บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1517/2565 15/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

91 650814436638
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 2,400.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1516/2565 15/08/2565 

92 650814434424
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 10,850.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1515/2565 15/08/2565 

93 650814432291
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 4,630.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1514/2565 15/08/2565 

94 650814431878 ซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Inkjet printers 4,990.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1541/2565 22/08/2565 

95 650814409456 ซ้ือ Waste Toner box 990.00        เฉพำะเจำะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1539/2565 18/08/2565 

96 650814403177
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,000.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนิติบคุคล 
โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย

หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนิติบคุคล 
โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1513/2565 15/08/2565 

97 650814398816
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 3 
รำยกำร 11,010.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1512/2565 15/08/2565 

98 650814395761
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,040.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ำกัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1511/2565 15/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

99 650814183960
ซ้ือเคร่ืองตรวจวดัหำต ำแหน่ง
ปลำยคลองรำกฟนั 19,795.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1473/2565 18/08/2565 

100 650814392507
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 14,560.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ำกัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1510/2565 15/08/2565 

101 650814391934 ซ้ือพดัลมข้ำงฝำ 16 นิ้ว 4,760.00      เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1537/2565 17/08/2565 

102 650814390384
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 11,400.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ จ ำกัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1509/2565 15/08/2565 

103 650814600536
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 7 รำยกำร 9,905.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1552/2565 02/08/2565 

104 650814599859
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 11 รำยกำร 5,615.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1556/2565 05/08/2565 

105 650814594273
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 
รำยกำร 5,192.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1555/2565 05/08/2565 

106 650814594044
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 
รำยกำร 11,273.00    เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1553/2565 02/08/2565 

107 650814585058
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 36,915.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1550/2565 15/08/2565 

108 650814584724
ซ้ือไม้พนัส ำลี ขนำด 6 นิ้ว 
เบอร์L 3,200.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1549/2565 10/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

109 650814583315
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4 
รำยกำร 19,600.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1548/2565 10/08/2565 

110 650814582588
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 25,200.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1547/2565 10/08/2565 

111 650814581880
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 13 
รำยกำร 9,428.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1546/3190 10/08/2565 

112 650814581570
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 9,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1545/2565 10/08/2565 

113 650814581404
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 3,700.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1544/2565 08/08/2565 

114 650814581224
ซ้ือกล่องแดงใส่ของมีคม 510
นิ้ว พลำสติก 4,220.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  
จ ำกัด

บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1543/2565 16/08/2565 

115 650814578409
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 
รำยกำร 3,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1542/2565 16/08/2565 

116 650814573634
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 6 รำยกำร 4,456.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1457/2565 02/08/2565 

117 650814560029 ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 2 รำยกำร 5,694.00      เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืม ส.ตะวนั น้ ำด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1554/2565 22/08/2565 

118 650814559605
ซ้ือสำรส้มก้อนและคลอรีน 
จ ำนวน 2 รำยกำร 16,640.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1561/2565 24/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

119 650814559372

จ้ำงท ำปำ้ยไวนิลโครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพและปอ้งกัน
โรคเบำหวำนและควำมดัน
โลหติสูง 360.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสล่ำอ้วน ร้ำนสล่ำอ้วน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1562/2565 24/08/2565 

120 650814555764
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 
รำยกำร 3,115.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1551/2565 23/08/2565 

121 650914232015 ซ้ือAdapter Ohmeda 1,100.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล 
ซัพพลำย จ ำกัด

บริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล 
ซัพพลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1533/2565 22/08/2565 

122 650914230350
ซ้ือO2 Adapter Ohmeda 
Type 4,800.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1570/2565 31/08/2565 

123 650914230035
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 28,034.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1584/2565 31/08/2565 

124 650914228080
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 6 
รำยกำร 13,220.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1583/2565 31/08/2565 

125 650914227601 ซ้ือออโตเครปเทป 1/2.? 6,000.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1582/2565 30/08/2565 

126  6509A1360471
จ้ำงเหมำเก็บขนและก ำจัดขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ 9,867.00      เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลัยแม่ฟำ้หลวง มหำวทิยำลัยแม่ฟำ้หลวง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 001/2565 19/8/2565



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 สิงหำคม  2565

127 650914195465
จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟำ้
อำคำรผู้ปว่ยนอก 42,035.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น.เอ็น.พ ีกำรไฟฟำ้ ร้ำน เอ็น.เอ็น.พ ีกำรไฟฟำ้ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1569/2565 06/09/2565 

128 650914188681
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 4,556.00      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คลีนซำยส์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คลีนซำยส์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1579/2565 29/08/2565 

129 650914188542
ซ้ือPOSEQUAT PAD (Box 
200Pcs) 5,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1581/2565 29/08/2565 

130 650914188261
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4 
รำยกำร 2,355.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1578/3364 29/08/2565 

131 650914188096
ซ้ือURINE BAG 2000ml. with
 120 cm Tube 1,350.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1580/2565 29/08/2565 

132 650914187943
ซ้ือเส้ือพลำสติกปอ้งกันเชื้อด้ือ
ยำ 11,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ำกัด บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1577/2565 29/08/2565 

133 650914177396

จ้ำงเหมำปำ้ยโครงกำรเฝ้ำ
ระวงัปอ้งกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ใน
โรงเรียน ประจ ำป ี2565 360.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสล่ำอ้วน ร้ำนสล่ำอ้วน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1576/2565 23/08/2565 

134 650914158677
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 3,440.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1576/2565 24/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

135 650914158514 ซ้ือPOSE ULTRASONIC JEL 2,550.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1575/2565 22/08/2565 

136 650914158367
ซ้ือด้ำมจี้ไฟฟำ้สวติช์มือใช้คร้ัง
เดียว 3,852.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1574/2565 22/08/2565 

137 650914158160
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 5,150.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1573/2565 22/08/2565 

138 650914157582
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 27,577.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1572/2565 22/08/2565 

139 650914157269
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 18,200.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1571/2565 22/08/2565 

140 650914130739
กำรจ้ำงเหมำจัดท ำฟนัปลอม
จ ำนวน 1 งำน 35,590.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ทต011/2565 31/08/2565 

141 650914099583 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 3 รำยกำร 11,590.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1574/2565 31/08/2565 

142 650914099055 ซ้ือรำงล้ินชักรับใต้ ขนำด 14 นิ้ว 365.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1569/2565 30/08/2565 

143 650914097884
จ้ำงติดต้ังกลอนหน้ำต่ำงบำน
เล่ือน 550.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1568/2565 30/08/2565 

144 650914014465
จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 
จ ำนวน 3 รำยกำร 4,550.00      เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1572/2565 31/08/2565 



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 สิงหำคม  2565

145 650914011478
จ้ำงเหมำปรับถมดินลำนจอดรถ
 โรงพยำบำลขุนตำล 3,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยพทิกัษ ์อนุเครำะห์ นำยพทิกัษ ์อนุเครำะห์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1566/2565 29/08/2565 

146 650914009467
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 27 
รำยกำร 6,609.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1535/2565 17/08/2565 

147 650914009143
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 2 รำยกำร 1,572.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1571/2565 30/08/2565 

148 650914008399
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 2 รำยกำร 2,940.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1564/2565 22/08/2565 

149 650814670228
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 22,556.06    เฉพำะเจำะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1532/2565 22/08/2565 

150 650814663887
ซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน มีแขน 
ล้อเล่ือน 5 แฉก 2,250.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ำกัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1570/2565 30/08/2565 

151  6508A1828433
ค่ำบริกำรกำรใช้โปรแกรม 
HosMerge 6,450.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ำกัด

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 724/2654 31/8/2565

152 650814624885
ซ้ือเอนชัวร์ อำหำรเสริมสูตร
ครบถ้วน ชนิดผง 1,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1565/2565 10/08/2565 

153 650814624113
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 54 
รำยกำร 10,175.00    เฉพำะเจำะจง เงินไหลมำคอนกรีต เงินไหลมำคอนกรีต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1560/2565 01/08/2565 


