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1 640914502638 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 รำยกำร 1,900.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จ ำกัด บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ท085/2564 07/09/2564 
2 640914503203 จ้ำงเหมำส่งพสัดุ 12,664.00    เฉพำะเจำะจง สุรศักด์ิ  อำวธุ สุรศักด์ิ  อำวธุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 702/2564 20/09/2564 

3 640914440839
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง                  
ขนำด 48 กิโลกรัม 1,365.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิพนธว์ทิยุ ร้ำนนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 700/2564 15/9/2564

4 640914433893 ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 2 รำยกำร 4,542.00      เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืม ส.ตะวนั น้ ำด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 682/2564 17/9/2564

5 640914433903 ซ้ือรถเข็น 16,000.00    เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วอีำร์ 
ซัพพอร์ต

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วอีำร์ 
ซัพพอร์ต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 738/2563 16/09/2563 

6 640914401555 ซ้ือวสัดุบริโภคจ ำนวน 1 รำยกำร 220.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน พธิวิฒัน์กำรค้ำ ร้ำน พธิวิฒัน์กำรค้ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 699/2564 15/09/2564 

7 640914394953
จ้ำงเหมำเก็บขนและก ำจัดขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ 17,061.00    เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลัยแม่ฟำ้หลวง มหำวทิยำลัยแม่ฟำ้หลวง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 697/2564 09/09/2564 

8 640914384850 ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 20 รำยกำร 3,261.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 685/2564 13/09/2564 
9 640914127430 ซ้ือกล่องรีซีเวอร์ 950.00        เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 667/2564 06/09/2564 

10 6409A1489896
ค่ำบริกำรกำรใช้โปรแกรม 
HosMerge ส ำหรับ IPD 63,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ำกัด

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 183/2564 01/09/2564 

11 640914365381 ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 รำยกำร 10,097.21    เฉพำะเจำะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ก223/2564 15/09/2564 
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12 640914366145 ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,018.50      เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ก222/2564 13/09/2564 
13 640914358731 ซ้ือไข่ไก่ 1,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยวรีะพงค์ ค ำสุรีย์ นำยวรีะพงค์ ค ำสุรีย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 674/2564 15/09/2564 
14 640914357849 ซ้ือเนื้อหมู จ ำนวน 2 รำยกำร 6,225.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนขุนตำลฟำร์มหมูสด ร้ำนขุนตำลฟำร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 693/2564 15/09/2564 
15 640914350832 ซ้ือ Syringe no.1 19,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ก220/2564 07/09/2564 

16 640914349486 ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,250.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ก221/2564 07/09/2564 

17 640914332181 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 1,385.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 688/2564 13/09/2564 

18 640914326600
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 3 
รำยกำร 5,950.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 687/2564 13/09/2564 

19 640802000368
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 415,750.00   เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ขต 11/2564 14/09/2564 

20 640914241254 ซ้ือตู้แช่แข็งอุณหภมูิต่ ำ 22,540.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั สินธำนีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ำกัด

บริษทั สินธำนีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 678/2564 13/09/2564 

21 640914302656 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 4,050.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เยเนอรัล 
ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ำกัด
 (มหำชน)

บริษทั เยเนอรัล 
ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ำกัด
 (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย212/2564 02/09/2564 
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22 640914297206 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 27,000.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย211/2564 2/9/2564

23 640914295233 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 2,950.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย210/2564 18/8/2564

24 640914295103 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย209/2564 02/09/2564 

25 640914294988 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 รำยกำร 15,360.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ำกัด

บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย208/2564 02/09/2564 

26 640814376953 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 12,305.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย174/2564 02/09/2564 

27 640814375010 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 6,206.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย173/2564 02/09/2564 

28 640914294822 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 6,100.00      เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภญิโญฟำร์มำซี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภญิโญฟำร์มำซี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย207/2564 02/09/2564 

29 640914294687 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 18,000.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ 
จ ำกัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย206/2564 02/09/2564 

30 640914294559 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 6,300.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด บริษทั มำซำ แลบ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย205/2564 02/09/2564 
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31 640914294413 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 23,500.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย204/2564 02/09/2564 

32 640914294317 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 11,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย203/2564 02/09/2564 

33 640914294168 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย202/2564 02/09/2564 

34 640914293944 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 4,200.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ำกัด (มหำชน)บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ำกัด (มหำชน)คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย201/2564 02/09/2564 

35 640914265497 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 14,400.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั บเีอ็มซี1999 จ ำกัด บริษทั บเีอ็มซี1999 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 681/2564 01/09/2564 

36 640914263056
จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยวคัซีน
พระรำชทำน 240.00        เฉพำะเจำะจง คลำสสิฟำยด์เชียงของ คลำสสิฟำยด์เชียงของ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 680/2564 09/09/2564 

37 640914262247
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 21,520.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 679/2564 10/09/2564 

38 640914237604 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 7,918.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั สยำมฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย200/2564 02/09/2564 

39 640914235633 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 รำยกำร 86,900.00    เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย199/2564 02/09/2564 
40 640914231770 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 รำยกำร 6,750.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ย198/2564 02/09/2564 

41 640914228681
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 10 
รำยกำร 32,735.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสท
รูเม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสท
รูเม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ก219/2564 1/9/2564



ล ำดับ
ที่

เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำเดือน  กันยำยน 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 กันยำยน 2564

42 640914227269 ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4 รำยกำร 4,350.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั นำนำซัพพลำย 
99 จ ำกัด

บริษทั นำนำซัพพลำย 
99 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ก218/2564 1/9/2564

43 640914225434 ซ้ือ Posequat pad 2,388.00      เฉพำะเจำะจง
บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ำกัด

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ก217/2564  03/09/2564

44 640914213085

จ้ำงเหมำกำรตรวจวเิครำะหท์ำง
หอ้งปฏบิติักำรทำงกำรแพทย์ 
จ ำนวน 8 รำยกำร 3,420.00      เฉพำะเจำะจง นำงปรำนี อินทะชัย นำงปรำนี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด L090/2564 26/8/2564

45 640914210903
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 1 
รำยกำร 4,200.00      เฉพำะเจำะจง หจก. ถำวรีย์ 2559 หจก. ถำวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 672/2564 9/9/2564

46 640914210485 ซ้ือ Bubble Humidifier 3 PsI 8,400.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั อิสโก้ จ ำกัด บริษทั อิสโก้ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ก216/2564  02/09/2564

47 640914208639 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 59 รำยกำร 11,205.00    เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เงิน
ไหลมำคอนกรีต

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เงิน
ไหลมำคอนกรีต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 672/2564  03/09/2564

48 640914204587 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร14,250.00    เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 673/2564 09/09/2564 

49 640814160071 ซ้ือAH PLUS STANDARD PACK 2,230.95      เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ท078/2564 07/09/2564 

50 640914199620 ค่ำจ้ำงซ่อมตู้เย็น 1,450.00      เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 671/2564 09/09/2564 
51 640914166816 ซ้ือกระติกน้ ำร้อน 2,990.00      เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 668/2564 07/09/2564 



ล ำดับ
ที่

เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำเดือน  กันยำยน 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 กันยำยน 2564

52 640914166326
จ้ำงเหมำจัดท ำฟนัปลอมจ ำนวน 1 
งำน 34,460.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอ็กซำ ซีแลม 
จ ำกัด

บริษทั เอ็กซำ ซีแลม 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ทต011/2564  13/09/2564

53 640914166046
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 4 
รำยกำร 2,765.00      เฉพำะเจำะจง เกื้อกูลเบอเกอร่ี เกื้อกูลเบอเกอร่ี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 669/2564 07/09/2564 

54 640914119177 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 955.00        เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 666/2564 03/09/2564 

55 640914103028 ซ้ือ Posezyme-LF 10,260.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ำกัด

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ก208/2564 01/09/2564 

56 640914099554 ซ้ือวสัดุส ำงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 2,324.00      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 662/2564 01/09/2564 

57 640914098497
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 5 
รำยกำร 11,780.00    เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 661/2564 01/09/2564 

58 640914073984 ซ้ือถังขยะใหญ่ 6,720.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 655/2564 01/09/2564 

59 640914069352
ซ้ือตรุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน
 3 รำยกำร 8,250.00      เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 660/2564 02/09/2564 

60 6409A1062765
จ้ำงเหมำท ำควำมมสะอำดบำ้นพกั
เจ้ำหน้ำที่ 2,000.00  เฉพำะเจำะจง สงกรำนต์   มะศิริยำนันท์ สงกรำนต์   มะศิริยำนันท์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 05/2564 01/09/2564 

61 641014030675 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 7,435.20      เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 709/2564 30/09/2564 
62 641014028545 ซ้ือไข่ไก่สด 735.00        เฉพำะเจำะจง วรีะพงศ์  ค ำสุรีย์ วรีะพงศ์  ค ำสุรีย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 707/2564 27/09/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

1 641114103595
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 10,486.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 168/2565 28/10/2564 

2 641114102927
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 35,700.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์ จ ากัด

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 167/2565 28/10/2564 

3 641114093952 ซ้ือไข่ไก่ จ านวน 24 แผง 2,880.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีะพงค์  ค าสุรีย์ นายวรีะพงค์  ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 130/2565 29/10/2564

4 641114098319
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 166/2565 28/10/2564 

5 641114098189
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 8 รายการ 9,175.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 187/2565

18/10/2564 

6 641114097854
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 
12 รายการ 3,034.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 186/2565 19/10/2564

7 641114097546
ซ้ือเวชภณัฑ์จ านวน 1 
รายการ 2,040.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 165/2565 28/10/2564 

8 641114096903
ซ้ือเวชภณัฑ์จ านวน 1 
รายการ 13,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พเีอ็มแอล พลัส 
จ ากัด

บริษทั พเีอ็มแอล พลัส 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 164/2565 28/10/2564 

9 641114096186
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,997.52       เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 163/2565 28/10/2564 

10 641014085929 ซ้ือDiclofenac tab 25 mg 1,091.40       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 065/2565 28/10/2564 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

11 641114094728
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 
รายการ 20,380.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 162/2565 28/10/2564 

12 641114094091
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 161/2565

28/10/2564

13 641114093452
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 31,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 160/2565 28/10/2564 

14 641014080700 ซ้ือAspirin tab 81 mg 6,560.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 061/2565

28/10/2564 

15 641114092827
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 47,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 159/2565 28/10/2564 

16 641114090623
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,500.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 158/2565 28/10/2564 

17 641114089833
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,054.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 157/2565 28/10/2564 

18 641114088486
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,880.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 156/2565 28/10/2564 

19 641114087780
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 8,025.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์
  จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์
  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 155/2565 28/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

20 641114087172
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 154/2565 28/10/2564 

21 641114086442
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 82,080.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 153/2565

28/10/2564 

22 641114085880
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 10,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด บริษทั มาสุ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 152/2565 28/10/2564 

23 641114085617
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 16,380.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 151/2565 28/10/2564 

24 641114077101
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 15 
รายการ 5,255.00       เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 137/2565 27/10/2564 

25 641114074877
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 4,590.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 
กรุ๊ป จ ากัด

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 
กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 009/2565

05/10/2564 

26 641114071849
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนาด 48 
กิโลกรัม 1,365.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธว์ทิยุ ร้านนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 125/2565 28/10/2564 

27 641114070495
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ
ไปเผาท าลาย 12,661.00     เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 699/2564 19/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

28 641114054198
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จ ากัด บริษทั ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 150/2565 28/10/2564 

29 641114053580
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 
รายการ 8,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 149/2565 28/10/2564 

30 641114052741
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,300.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 148/2565 28/10/2564 

31 641114051138
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,340.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 147/2565 28/10/2564 

32 641014081526
ซ้ือClotrimazole craem 
1%w/w (Mycozole) ,1 lb 2,700.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 063/2565 28/10/2564 

33 641014081185
ซ้ือClobetasol craem 
1%w/w (P-vate) ,500 g 2,200.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 063/2566 28/10/2564 

34 641114050023
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,054.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากัด บริษทั วทิยาศรม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 146/2565 28/10/2564 

35 641114048635
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 5 
รายการ 83,474.40     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 145/2565 28/10/2564 

36 641114044375
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 20,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 144/2565

28/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

37 641114043748
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 1,500.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พเีอ็มแอล พลัส 
จ ากัด

บริษทั พเีอ็มแอล พลัส 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 143/2565

28/10/2564 

38 641114043001
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 1
 รายการ 9,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 142/2565 28/10/2564 

39 641014086272 ซ้ือFerdek , 15 ml 11,812.80     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 066/2564 28/10/2564 

40 641114041173
ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 37 
รายการ 8,782.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพธิวิฒัน์การค้า ร้านพธิวิฒัน์การค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 129/2565

27/10/2564 

41 641114032539
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม
จ านวน 1 งาน 25,635.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต001/2565 30/10/2564 

42 641114024612
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3
 รายการ 18,372.56     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 120/2565 19/10/2564 

43 641114021986
ซ้ือDisposable Syringe 5
 ml. 2,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 118/2565

04/10/2564 

44 641114019752
ซ้ือข้าวสาร จ านวน 125 
กิโลกรัม 5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 124/2565

28/10/2564 

45 641114006289
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4
 รายการ 10,721.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 115/2565

04/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

46 640914119549

ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอล (Computed
 Radiography)พร้อมระบบ
จัดเก็บและรับส่งภาพทาง
การแพทย์ (PACS) 291,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 337/2564 01/10/2564 

47 641114000667
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2
 รายการ 13,390.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง
 จ ากัด

บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 114/2565 04/10/2564 

48 641014254831
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3
 รายการ 2,660.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีน
ซายส์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีน
ซายส์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 112/2565 11/10/2564 

49 641014254643
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 42,800.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 128/2565

29/10/2564 

50 641014251609
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 42,800.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเม็งราย
เมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 099/2565 25/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

51 641014250357
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 2 รายการ 23,040.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 098/2565 25/10/2564 

52 641014235810 ซ้ือพดัลมต้ังพื้น 4,491.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 096/2565 21/10/2564 

53 641014233167
ซ้ือเข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์
 ๒๒ x ๑ นิ้ว 273.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 108/2565 12/10/2564 

54 641014232802
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5
 รายการ 31,000.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ 
ซัพพอร์ต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ 
ซัพพอร์ต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 107/2565 05/10/2564 

55 641014224766 ซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 2 รายการ 5,148.00       เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ส.ตะวนั น้ าด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 093/2565 26/10/2564 

56 641014211505
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3
 รายการ 28,400.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 105/2565 12/10/2564 

57 641014210481

ค่าจ้างเหมาการตรวจ
วเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทาง
การแพทย์ จ านวน 17 
รายการ 7,490.00       เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 097/2565

20/10/2564 

58 641014204467
ค่าซ่อมเคร่ืองเอ็กซเรย์ยี่หอ้ 
EMD EPS 45 17,976.00     เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ไอ.ดี. เอ็ม.ไอ.ดี. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 094/2565

26/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

59 641014194973
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 51,300.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 023/2564 06/10/2564 

60 641014174159
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การ
แพทร์จ านวน 1 รายการ 86,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 091/2565 20/10/2564 

61 641014162784 ซ้ือฉากกั้น 8,400.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 090/2565 20/10/2564 

62 641014159641
ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 4 
รายการ 6,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 084/2565

15/10/2564 

63 641014159473 ซ้ือโทรโข่ง 890.00         เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 089/2565 20/10/2564 

64 641014159361
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 2 
รายการ 15,280.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 083/2565

12/10/2564 

65 641014150336
จ้างเหมาท าตรายาง จ านาน
 9 รายการ 3,130.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยศิลปโ์ฆษณา ร้านไทยศิลปโ์ฆษณา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 087/2565 18/10/2564

66 641014146443
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 49,500.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 051/2565 01/10/2564 

67 641014145887
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 11,342.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 050/2565 01/10/2564 

68 641014145185
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 31,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 049/2565

01/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

69 641014144589
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 048/2565

01/10/2564 

70 641014142957 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 3,240.00       เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 086/2565 18/10/2564 

71 641014143981
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 10,050.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 047/2565

01/10/2564 

72 641014142967
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 10,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 046/2565

01/10/2564 

73 641014139303
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 11,342.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 045/2565 01/10/2564 

74 641014138715
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,568.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 044/2565 01/10/2564 

75 641014138195
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 043/2565 01/10/2564 

76 641014137728
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 27,300.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 042/2565 01/10/2564 

77 641014137184
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด
 12000 บทียีู 19,500.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 081/2565 18/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

78 641014137077
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 14,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 041/2565 01/10/2564 

79 640814523303
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 1,198.40       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย196/2564

01/10/2564 

80 641014135382
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 040/2565

01/10/2564 

81 641014134710

จ้างเหมาบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6
 รายการ 7,825.00       เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 080/2565 18/10/2564 

82 641014135057
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 13,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มาจ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มาจ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 039/2565 01/10/2564 

83 641014132297
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 2 
รายการ 3,550.00       เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 169/2565

18/10/2564 

84 641014130801
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 4
 รายการ 3,800.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 038/2565 01/10/2564 

85 641014130634 ซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 6,830.00       เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 078/2564 18/10/2564 

86 641014130344
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 14,338.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 037/2565 01/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

87 641014129713
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,000.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 036/2565 01/10/2564 

88 640814524848
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,638.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย197/2564 01/10/2564 

89 641014119323
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาเวชภณัฑ์ยา
จ านวน 1 รายการ 6,420.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 035/2565 01/10/2564 

90 641014116816
ซ้ือข้าวสาร จ านวน 125 
กิโลกรัม 5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 072/2565 12/10/2564 

91 641014116618
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 16,380.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 034/2565

01/10/2564 

92 641014116055
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 8 รายการ 8,960.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 070/2565

11/10/2564 

93 641014115979
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 16,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 033/2565

01/10/2564 

94 641014115340
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 1,406.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 069/2565 11/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

95 641014115264
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 47,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 032/2565

01/10/2564 

96 641014114572
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 82,080.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 031/2565 01/10/2564 

97 641014113577
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 3,200.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 030/2565 01/10/2564 

98 641014112830
ค่าบริการ BMS-Hosxp 
Activation 19,855.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์  จ ากัด

บริษทั บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 077/2565 15/10/2564 

99 641014110530
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,750.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 029/2565 01/10/2564 

100 641014109911
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 028/2565 01/10/2564 

101 641014093072 ซ้ือตู้แช่ 1 ประตู 15,990.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั สินธานีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ากัด

บริษทั สินธานีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 074/2565

14/10/2564 

102 641014109217
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 9,525.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 027/2565

01/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

103 641014108193
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,500.00       เฉพาะเจาะจง

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยาเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยาเสพติด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 026/2565 01/10/2564 

104 641014107966
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 
14 รายการ 4,243.00       เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 067/2565 10/11/2564

105 641014107702
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 5 
รายการ 31,521.92     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 025/2565

01/10/2564 

106 641014107691
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 
13 รายการ 18,612.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 068/2565

11/10/2564 

107 641014103762

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 14 
รายการ 76,682.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 076/2565

11/10/2564 

108 641014103523
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 15,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 071/2565 11/10/2564 

109 641014102886
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 4,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเค เมดิเทค จ ากัด บริษทั เอสเค เมดิเทค จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 075/2565

11/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

110 641014101418
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 5 รายการ 4,870.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 055/2565 07/10/2564 

111 641014093569
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 5 รายการ 12,062.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 054/2565 07/10/2564 

112 641014080748

ซ้ืออุปกรณ์ยึดจับแผ่นรับ
ภาพทางรังสีแบบปรับขึ้น-
ลงด้วยระบบไฟฟา้ 30,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยดีอาร์ แอดวานซ์
 จ ากัด

บริษทั ไทยดีอาร์ แอดวานซ์
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 073/2564 08/10/2564 

113 641014076543

จ้างซ่อมรถพยาบาล 
หมายเลขทะเบยีน กธ4737
 ชร. 19,970.00     เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 060/2565 11/10/2564 

114 641014074822
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 3 รายการ 56,085.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 053/2565

07/10/2564 

115 641014074125 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ2,515.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นกล่อง Home box ร้านบา้นกล่อง Home box คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 056/2565 06/10/2564 
116 641014073582 ซ้ือแบตเตอร่ี 2,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวชัระยนต์ ร้านวชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 014/2565 05/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

117 641014063094
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 3,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี
 จ ากัด

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 024/2565

06/10/2564 

118 641014064901 ซ้ือตลับเลเซอร์ 85A 4,500.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 059/2565 08/10/2564 

119 641014062182
ซ้ือคร่ืองสแกนบาร์โค้ด 
อ่านบาร์โค้ด QR Code 9,950.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 058/2565 08/10/2564 

120 641014062072
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 6 รายการ 3,414.50       เฉพาะเจาะจง

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 022/2564

06/10/2564 

121 641014059894 ซ้ือจอคอมพวิเตอร์ 4,650.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 057/2565

08/10/2564 

122   6410A1089341
จ้างท าความมสะอาด
บา้นพกัเจ้าหน้าที่

2,000.00 
เฉพาะเจาะจง สงกรานต์  มะศิริยานันท์ สงกรานต์  มะศิริยานันท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 05/2564 10/1/2564

123 641014057423
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 3,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจ าเรียง อุทธยิา นางสาวจ าเรียง อุทธยิา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 716/2564 04/10/2564 

124 641014054224
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 1,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑา กองสุข นางสาวมณฑา กองสุข คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 715/2564 04/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

125 641014053892
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 3,750.00       เฉพาะเจาะจง นางศศิธร บรุาณเศรษฐ นางศศิธร บรุาณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 714/2564 04/10/2564 

126 641014053305
จ้างเหมาเหมานวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพ 3,150.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ไทยแก่น นางสาววนิดา ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 713/2564 04/10/2564 

127 641014052773 จ้างเหมานวดแผนไทย 2,700.00       เฉพาะเจาะจง นางผัดดี จาริเพญ็ นางผัดดี จาริเพญ็ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 712/2564 04/10/2564 

128 641014051239
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 1,260.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 021/2565 06/10/2564 

129 641014050619
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 1,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากัด บริษทั เด็นท-์เมท จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 020/2565 06/10/2564 

130 641014049429
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 12
 รายการ 15,120.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 019/2565 06/10/2564 

131 641014048633
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 4 
รายการ 6,200.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 018/2565 06/10/2564 

132 641014048368
ซ้ือวสัดุครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
 จ านวน 3 รายการ 61,020.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 710/2564 06/10/2564 

133 641014046383
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 8,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 017/2565 06/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

134 641014046165
จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 6 
รายการ 2,730.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวชัระยนต์ ร้านวชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 013/2565 04/10/2564 

135 641014045648 ซ้ือแบตเตอร่ี 2,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวชัระยนต์ ร้านวชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 012/2565 05/10/2564 

136 641014042551
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 43,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 003/2565 1/10/2564

137 641014042013
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 10,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 002/2565 01/10/2564 

138 641014041052
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 12,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 001/2565 01/10/2564 

139 641014033275 ซ้ือทรายกรวด 4,500.00       เฉพาะเจาะจง ภ.กิจธนาทรัพย์ ภ.กิจธนาทรัพย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 011/2565 05/10/2564 

140 641014029543
ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 5 
รายการ 7,425.00       เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 007/2565 01/10/2564 

141 641014023171
ซ้ือเคร่ืองวดัความดัน
อัตโนมัติ 10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 1684/2564 04/10/2564 

142 641014021677
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 8,960.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 006/2565 01/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

143 641014019136
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 2,740.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี ทะทา นางสาวอัญชลี ทะทา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 005/2565 04/10/2564 

144 641114130530
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 4 
รายการ 6,140.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 100/2565 25/10/2564 

145 641114127377
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 4,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 103/2565 25/10/2564 

146 641114126220
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 3 
รายการ 2,930.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 104/2565 25/10/2564 

147 641114124873
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 6 
รายการ 3,365.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 101/2565 25/10/2564 

148 641114122277
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 5 
รายการ 7,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีวา่ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ดีวา่ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 102/2565 25/10/2564

149 641114108829
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 12 รายการ 12,043.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 188/2565 19/10/2564 

150 641114108424
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านนวน 3 
รายการ 18,750.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 173/2565 28/10/2564 

151 641114107697
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 6,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 172/2565 28/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  29 ตุลำคม 2564

152 641114106895
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 7,300.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 171/2565 28/10/2564 

153 641114106223
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,250.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส
 จ ากัด

บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 170/2565 28/10/2564 

154 641114104584
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 49,500.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 169/2565 15/10/2564

155 641114278887 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 8,800.00       เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 264/2564 12/10/2564 

156 641114151030
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 5 
รายการ 7,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีวา่ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ดีวา่ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 102/2565 25/10/2564 

157 641214020112
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 8
 รายการ 16,575.50     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 282/2565 20/10/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

1 641114384006
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,952.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 286/2565

24/11/2564 

2 641114383522
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,800.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.เจริญ
กำรค้ำ 2016

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.เจริญ
กำรค้ำ 2016 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 289/2565

24/11/2564 

3
6411A1480567

ค่ำบริกำรกำรใช้โปรแกรม 
HosMerge 75,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ำกัด

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 724/2654 01/11/2564 

4 641014232763
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 3,852.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 121/2565 24/11/2564 

5 641114362632
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,080.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ชูมิตร 1967   จ ำกัด บริษทั ชูมิตร 1967   จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 288/2565 24/11/2564 

6 641114353281
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 4,430.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 268/2565 01/11/2564 

7 641114346389 ซ้ือBactigras 1,300.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 267/2565 01/11/2564 

8 641114346260
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 7
 รำยกำร 10,390.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 266/2565 01/11/2564 

9 641114345979
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 13,390.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอ็น ท ีท ีมำร์เก็ตต้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เอ็น ท ีท ีมำร์เก็ตต้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 265/2565 01/11/2564 

10 641114344478
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนำด 48 
กิโลกรัม 1,365.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิพนธว์ทิยุ ร้ำนนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 284/2565 24/11/2564 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

11 641114330226 ซ้ือโบวีดิ่ก เทสชีท 2,407.50       เฉพำะเจำะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 264/2565 01/11/2564 

12 641114329422
ซ้ือกรรไกรผ่ำตัด B/S 13 
cm. 1,250.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 263/2565 01/11/2564 

13 641114329115
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 8,550.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 262/2565 01/11/2564 

14 641114321220
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,800.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 240/2565

11/11/2564 

15 641114320665
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 11,850.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 261/2565

01/11/2564 

16 641114319777
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,400.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 239/2565

11/11/2564 

17 641114318348
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,638.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 238/2565

11/11/2564 

18 641114311769
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,750.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 237/2565

11/11/2564 

19 641114310190
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 9,525.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 236/2565

11/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

20 641114309003
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 12,797.20     เฉพำะเจำะจง บ.อินแพคฟำร์มำ จ ำกัด บ.อินแพคฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 235/2565

11/11/2564 

21 641114309026
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5
 รำยกำร 28,890.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั แม็ค เมดิคัล จ ำกัด บริษทั แม็ค เมดิคัล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 138/2565

11/11/2564 

22 641114305597
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,920.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 233/2565

11/11/2564 

23 641114305134 ซ้ือน้ ำด่ืม 2 รำยกำร 5,082.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืม ส.ตะวนั ร้ำนน้ ำด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 260/2565 23/11/2564

24 641114067745
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 5,750.00       เฉพำะเจำะจง ไบร์ท กำรแพทย์ ไบร์ท กำรแพทย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 182/2565 11/11/2564 

25 641114301074
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 27,300.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 232/2565 11/11/2564 

26 641114300067
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 7,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 231/2565 11/11/2564 

27 641114296923
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 229/2565 11/11/2564 

28 641114296293
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 4,870.00 เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 249/2565

02/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

29 641114290238

จ้ำงเหมำล้ำงท ำควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศ + 
ตรวจสอบขันแน่น 450.00         เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 259/2565

22/11/2564 

30 641114289911
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,650.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 228/2565 11/11/2564 

31 641114289872
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 15 รำยกำร 10,651.00     เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 247/2565 2/11/2564

32 641114142091
ซ่อมรถพยำบำล หมำยเลข
ทะเบยีน กธ-4737 ชร 35,438.40     เฉพำะเจำะจง

บริษทั  โตโยต้ำเชียงรำย  
จ ำกัด

บริษทั  โตโยต้ำเชียงรำย  
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 205/2565 22/11/2564 

33 641114287243
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 26,880.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 227/2565 11/11/2564 

34 641114285748 ซ้ือไมค์นอก 2,280.00       เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 258/2565 22/11/2564 

35 641114284855
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 29,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ 
จ ำกัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 226/2565 11/11/2564 

36 641114283626
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 19 
รำยกำร 74,613.10     เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 225/2565 11/11/2564 

37 641114279372
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 9,985.24       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 196/2565

19/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

38 641114277620

จ้ำงเหมำกำรตรวจวเิครำะห์
ทำงหอ้งปฏบิติักำรทำงกำร
แพทย์ จ ำนวน 7 รำยกำร 3,130.00       เฉพำะเจำะจง นำงปรำนี อินทะชัย นำงปรำนี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 257/2565

19/11/2564 

39 641114275995
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 500.00         เฉพำะเจำะจง

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 251/2565

09/11/2564 

40 641114104038
จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำปั๊มสูบ
น้ ำเสีย 29,264.50     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธติิเอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ ดิสทริบวิเตอร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธติิเอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ ดิสทริบวิเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 194/2565

22/11/2564 

41 641114264947 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 9 รำยกำร 1,505.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 248/2565 2/11/2564

42 641114263793
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 2 รำยกำร 36,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ำกัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 254/2565

15/11/2564 

43 641114261620
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 9 รำยกำร 19,920.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 523/2565

15/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

44 641114258911
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 1 รำยกำร 53,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 252/2565 10/11/2564 

45 641114256687 ซ้ือน้ ำด่ืม 600 cc 4,864.00       เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมสตำร์ไบรท์ น้ ำด่ืมสตำร์ไบรท์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 193/2565 05/11/2564 

46 641114256133
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 1 รำยกำร 51,300.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 176/2565

03/11/2564 

47 641114254646
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 4 รำยกำร 3,818.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 174/2565

03/11/2564 

48 641114253610 ซ้ือน้ ำด่ืม 5,500.00       เฉพำะเจำะจง ประชัญ  ยำนะวงศ์ ประชัญ  ยำนะวงศ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 255/2565 19/11/2564 

49 641114251165

ซ้ือปั๊มน้ ำขนำดมอเตอร์ 3 
แรง 3 เฟส 380v พร้อม
อุปกรณ์ในกำรติดต้ัง 52,000.00     เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 246/2565 19/11/2564 

50 641014194805

จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำเปล่ียน
อะไหล่ชุด Fiters เปล่ียน
น้ ำมันเคร่ืองๆ ก ำเนิดไฟฟำ้ 54,784.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ว.ีอำร์.
แสตนดำร์ด เยนเนอร์เร
เตอร์ เซอร์วสิ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ว.ีอำร์.
แสตนดำร์ด เยนเนอร์เร
เตอร์ เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 092/2565

18/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

51 641114242566
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 5,550.00       เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 245/2565 18/11/2564 

52 641114236339
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 7 
รำยกำร 2,420.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำรัสยนต์ ร้ำนจ ำรัสยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 223/2565 17/11/2564 

53 641114235682
ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 5 
รำยกำร 10,635.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนขุนตำลฟำร์มหมูสด ร้ำนขุนตำลฟำร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 224/2565

15/11/2564 

54 641114228722
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 5 
รำยกำร 12,150.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 221/2565

15/11/2564 

55 641114224489

ซ้ือหนังสือมำตรฐำน
โรงพยำบำลและบริกำร
สุขภำพ 5,650.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 222/2565

17/11/2564 

56 641114223102
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 5 
รำยกำร 8,970.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 220/2565

15/11/2564 

57 641114218899
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,350.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 219/2565 11/11/2564 

58 641114218846 ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง 350.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมวงศ์พำณิชย์ ร้ำนอุดมวงศ์พำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 217/2565 15/11/2564 

59 641114215426
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 1,800.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 218/2565

11/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

60 641114036250
ซ้ือSPONGOSTAN 
DENTAL 24111 CM. 1,947.40       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 141/2565 11/11/2564 

61 641014236192
ซ้ือRELYXU200 REFILL 
PACK A3 4,450.13       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 123/2565 09/11/2564 

62 641114208148
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 8,400.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 177/2565 03/11/2564 

63 641114203241
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,987.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 178/2565 03/11/2564 

64 641014018271
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 6 
รำยกำร 16,614.96     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 004/2564 03/11/2564 

65 641114199558
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 17,160.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 212/2565

09/11/2564 

66 641114198595
ซ้ือข้ำวสำร 125 กิโลกรัม 
จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 213/2565 12/11/2564 

67 641114198941
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 4,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 211/2565

04/11/2564 

68 641114193150
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 
จ ำนวน 2 รำยกำร 8,690.00       เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 191/2565 10/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

69 641114192862
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 16,650.00     เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 210/2565 02/11/2564 

70 641114190863
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2
 รำยกำร 1,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นกล่อง Home box ร้ำนบำ้นกล่อง Home box คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 140/2565 03/11/2564 

71 641114191534 ซ้ือกระดำษช ำระ 7,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ถำวรีย์ 2559 หจก. ถำวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 209/2565 02/11/2564 

72 641114185899
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 
14 รำยกำร 4,797.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 185/2565 05/10/2564 

73 641114185251 ซ้ือโทรศัพทส์ ำนักงำน 2,290.00       เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 190/3564 08/11/2564 

74 641114182240 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 2,710.00       เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 192/2565 04/11/2564 

76 641114149300
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 2,250.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 207/2565 11/11/2564 

77 641114147283
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงผัดดี จำริเพญ็ นำงผัดดี จำริเพญ็ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 204/2565 08/11/2564 

78 641114145776
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ ไทยแก่น นำงสำววนิดำ ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 203/2565 08/11/2564 

79 641114144000
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 202/2565 08/11/2564 

80 641114143764 ซ้ือผ้ำคอตตอน 1,695.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 206/2565 11/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

81 641114143114
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,650.00       เฉพำะเจำะจง นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 201/2565 08/11/2564 

82 641114141410
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพจ ำนวน 1 งำน 900.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑำ กองสุข นำงสำวมณฑำ กองสุข คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 200/2565 08/11/2564 

83 641114135427
จ้ำงซ่อมเคร่ืองVital Sign 
Monitor 14,850.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 199/2565 10/11/2564 

84 641114129604
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 
จ ำนวน 2 รำยกำร 3,656.80       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 189/2565 01/11/2564 

85 641114108917
ซ้ือชุดทดสอบโคลิฟอร์ม
แบคทเีรีย จ ำนวน 2 รำยกำร 4,000.00       เฉพำะเจำะจง ทเีควอเตอร์เทค ทเีควอเตอร์เทค คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 195/2565 10/11/2564 

86 641114403308
จ้ำงเหมำปรับปรุงหลังคำ
อำคำรผู้ปว่ยนอก 2,500.00       เฉพำะเจำะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 291/2565 30/11/2564 

87 641214051919 ซ้ือคลอรีนน้ ำ 960.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 293/2565 25/11/2564 
88 641214044289 ซ้ือไข่ไก่ 1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยวรีะพงค์ ค ำสุรีย์ นำยวรีะพงค์ ค ำสุรีย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 295/2565 24/11/2564 

89 641214038150
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
ศูนย์ฉีดวคัซีน 6,600.00       เฉพำะเจำะจง จันทร์แก้ว  ใจจ ำปำ จันทร์แก้ว  ใจจ ำปำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 207/2565 30/11/2564 

90 641214021787
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 45 
รำยกำร 13,038.00     เฉพำะเจำะจง เงินไหลมำคอนกรีต เงินไหลมำคอนกรีต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 292/2565 30/11/2564



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

91 641214022033
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 12,518.88     เฉพำะเจำะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 283/2565 15/11/2564 

93 641214014372
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 6
 รำยกำร 7,945.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 280/2565 01/11/2564 

94 641214013823
ซ้ือกระดำษ Printer เคร่ือง
นึ่งฆ่ำเชื้อแบบใช้ไฟฟำ้ 1,605.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง 
(1992)จ ำกัด

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง 
(1992)จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 279/2565 01/11/2564 

95 641214003356
ซ้ือThree way stopcock 
FS-3002 6,750.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 278/2565 01/11/2564 

96 641214002349
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 6
 รำยกำร 34,775.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 277/2565 01/11/2564 

97 641214002210 ซ้ือกระดำษอัลตร้ำซำวด์ 3,750.00       เฉพำะเจำะจง
บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 276/2565 01/11/2564 

98 641214000516 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 7,470.00       เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 299/2565 30/11/2564 

99 641214000558
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4
 รำยกำร 7,450.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 275/2565 01/11/2564 

100 641114417125 จ้ำงเซอร์โฟล์ไวอีเเคทใส 1,348.20       เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 274/2565 01/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2564

101 641114409621 ซ้ือเนื้อหมูจ ำนวน 3 รำยกำร 6,975.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 296/2565 30/11/2564 
102 641114416801 ซ้ือSkintact T-601 1,750.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 273/2565 01/11/2564 

103 641114416419
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 6,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 272/2565 01/11/2564 

104 641114411975

จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร
 หมำยเลขทะเบยีน นข 
3995 ชร 10,650.00     เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 298/2565 30/11/2564 

105 641114408588
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4
 รำยกำร 8,358.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 271/2565 01/11/2564 

106 641114407615
ซ้ือยำงรถยนต์หรือยำง
รถบรรทกุขนำดเล็ก 13,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง   จ ำกัด บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง   จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 297/2565 23/11/2564 

107 641114113340

ซ้ือชุด PPE_02 Isolation 
Gown ชุดปอ้งกันไวรัสแบบ
ใช้ซ้ ำ (ขำว) (20คร้ัง) 8,800.00       เฉพำะเจำะจง ตรีเจริญ ตรีเจริญ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 197/2565 30/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

1 641114384006
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,952.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 286/2565

24/11/2564 

2 641114383522
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,800.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.เจริญ
กำรค้ำ 2016

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.เจริญ
กำรค้ำ 2016 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 289/2565

24/11/2564 

3
6411A1480567

ค่ำบริกำรกำรใช้โปรแกรม 
HosMerge 75,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ำกัด

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 724/2654 01/11/2564 

4 641014232763
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 3,852.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 121/2565 24/11/2564 

5 641114362632
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,080.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ชูมิตร 1967   จ ำกัด บริษทั ชูมิตร 1967   จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 288/2565 24/11/2564 

6 641114353281
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 4,430.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 268/2565 01/11/2564 

7 641114346389 ซ้ือBactigras 1,300.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 267/2565 01/11/2564 

8 641114346260
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 7
 รำยกำร 10,390.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 266/2565 01/11/2564 

9 641114345979
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 13,390.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอ็น ท ีท ีมำร์เก็ตต้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เอ็น ท ีท ีมำร์เก็ตต้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 265/2565 01/11/2564 

10 641114344478
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนำด 48 
กิโลกรัม 1,365.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิพนธว์ทิยุ ร้ำนนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 284/2565 24/11/2564 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

11 641114330226 ซ้ือโบวีดิ่ก เทสชีท 2,407.50       เฉพำะเจำะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 264/2565 01/11/2564 

12 641114329422
ซ้ือกรรไกรผ่ำตัด B/S 13 
cm. 1,250.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 263/2565 01/11/2564 

13 641114329115
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 8,550.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 262/2565 01/11/2564 

14 641114321220
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,800.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 240/2565

11/11/2564 

15 641114320665
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 11,850.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 261/2565

01/11/2564 

16 641114319777
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,400.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 239/2565

11/11/2564 

17 641114318348
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,638.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 238/2565

11/11/2564 

18 641114311769
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,750.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 237/2565

11/11/2564 

19 641114310190
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 9,525.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 236/2565

11/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

20 641114309003
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 12,797.20     เฉพำะเจำะจง บ.อินแพคฟำร์มำ จ ำกัด บ.อินแพคฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 235/2565

11/11/2564 

21 641114309026
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5
 รำยกำร 28,890.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั แม็ค เมดิคัล จ ำกัด บริษทั แม็ค เมดิคัล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 138/2565

11/11/2564 

22 641114305597
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,920.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด

บริษทั ฟำร์มำแลนด์ 
(1982) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 233/2565

11/11/2564 

23 641114305134 ซ้ือน้ ำด่ืม 2 รำยกำร 5,082.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืม ส.ตะวนั ร้ำนน้ ำด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 260/2565 23/11/2564

24 641114067745
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 5,750.00       เฉพำะเจำะจง ไบร์ท กำรแพทย์ ไบร์ท กำรแพทย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 182/2565 11/11/2564 

25 641114301074
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 27,300.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 232/2565 11/11/2564 

26 641114300067
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 7,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 231/2565 11/11/2564 

27 641114296923
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 229/2565 11/11/2564 

28 641114296293
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 4,870.00 เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 249/2565

02/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

29 641114290238

จ้ำงเหมำล้ำงท ำควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศ + 
ตรวจสอบขันแน่น 450.00         เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 259/2565

22/11/2564 

30 641114289911
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,650.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 228/2565 11/11/2564 

31 641114289872
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 15 รำยกำร 10,651.00     เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 247/2565 2/11/2564

32 641114142091
ซ่อมรถพยำบำล หมำยเลข
ทะเบยีน กธ-4737 ชร 35,438.40     เฉพำะเจำะจง

บริษทั  โตโยต้ำเชียงรำย  
จ ำกัด

บริษทั  โตโยต้ำเชียงรำย  
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 205/2565 22/11/2564 

33 641114287243
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 26,880.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 227/2565 11/11/2564 

34 641114285748 ซ้ือไมค์นอก 2,280.00       เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 258/2565 22/11/2564 

35 641114284855
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 29,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ 
จ ำกัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 226/2565 11/11/2564 

36 641114283626
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 19 
รำยกำร 74,613.10     เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 225/2565 11/11/2564 

37 641114279372
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 9,985.24       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 196/2565

19/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

38 641114277620

จ้ำงเหมำกำรตรวจวเิครำะห์
ทำงหอ้งปฏบิติักำรทำงกำร
แพทย์ จ ำนวน 7 รำยกำร 3,130.00       เฉพำะเจำะจง นำงปรำนี อินทะชัย นำงปรำนี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 257/2565

19/11/2564 

39 641114275995
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 500.00         เฉพำะเจำะจง

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 251/2565

09/11/2564 

40 641114104038
จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำปั๊มสูบ
น้ ำเสีย 29,264.50     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธติิเอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ ดิสทริบวิเตอร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ธติิเอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ ดิสทริบวิเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 194/2565

22/11/2564 

41 641114264947 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 9 รำยกำร 1,505.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 248/2565 2/11/2564

42 641114263793
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 2 รำยกำร 36,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ำกัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 254/2565

15/11/2564 

43 641114261620
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 9 รำยกำร 19,920.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 523/2565

15/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

44 641114258911
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 1 รำยกำร 53,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 252/2565 10/11/2564 

45 641114256687 ซ้ือน้ ำด่ืม 600 cc 4,864.00       เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมสตำร์ไบรท์ น้ ำด่ืมสตำร์ไบรท์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 193/2565 05/11/2564 

46 641114256133
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 1 รำยกำร 51,300.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 176/2565

03/11/2564 

47 641114254646
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 4 รำยกำร 3,818.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 174/2565

03/11/2564 

48 641114253610 ซ้ือน้ ำด่ืม 5,500.00       เฉพำะเจำะจง ประชัญ  ยำนะวงศ์ ประชัญ  ยำนะวงศ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 255/2565 19/11/2564 

49 641114251165

ซ้ือปั๊มน้ ำขนำดมอเตอร์ 3 
แรง 3 เฟส 380v พร้อม
อุปกรณ์ในกำรติดต้ัง 52,000.00     เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 246/2565 19/11/2564 

50 641014194805

จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำเปล่ียน
อะไหล่ชุด Fiters เปล่ียน
น้ ำมันเคร่ืองๆ ก ำเนิดไฟฟำ้ 54,784.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ว.ีอำร์.
แสตนดำร์ด เยนเนอร์เร
เตอร์ เซอร์วสิ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ว.ีอำร์.
แสตนดำร์ด เยนเนอร์เร
เตอร์ เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 092/2565

18/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

51 641114242566
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 5,550.00       เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 245/2565 18/11/2564 

52 641114236339
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 7 
รำยกำร 2,420.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำรัสยนต์ ร้ำนจ ำรัสยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 223/2565 17/11/2564 

53 641114235682
ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 5 
รำยกำร 10,635.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนขุนตำลฟำร์มหมูสด ร้ำนขุนตำลฟำร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 224/2565

15/11/2564 

54 641114228722
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 5 
รำยกำร 12,150.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 221/2565

15/11/2564 

55 641114224489

ซ้ือหนังสือมำตรฐำน
โรงพยำบำลและบริกำร
สุขภำพ 5,650.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 222/2565

17/11/2564 

56 641114223102
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 5 
รำยกำร 8,970.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 220/2565

15/11/2564 

57 641114218899
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,350.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 219/2565 11/11/2564 

58 641114218846 ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง 350.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมวงศ์พำณิชย์ ร้ำนอุดมวงศ์พำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 217/2565 15/11/2564 

59 641114215426
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 1,800.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 218/2565

11/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

60 641114036250
ซ้ือSPONGOSTAN 
DENTAL 24111 CM. 1,947.40       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 141/2565 11/11/2564 

61 641014236192
ซ้ือRELYXU200 REFILL 
PACK A3 4,450.13       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 123/2565 09/11/2564 

62 641114208148
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 8,400.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 177/2565 03/11/2564 

63 641114203241
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,987.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด

บริษทั ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 178/2565 03/11/2564 

64 641014018271
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 6 
รำยกำร 16,614.96     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 004/2564 03/11/2564 

65 641114199558
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 17,160.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 212/2565

09/11/2564 

66 641114198595
ซ้ือข้ำวสำร 125 กิโลกรัม 
จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 213/2565 12/11/2564 

67 641114198941
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 4,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 211/2565

04/11/2564 

68 641114193150
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 
จ ำนวน 2 รำยกำร 8,690.00       เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 191/2565 10/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

69 641114192862
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 16,650.00     เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 210/2565 02/11/2564 

70 641114190863
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2
 รำยกำร 1,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นกล่อง Home box ร้ำนบำ้นกล่อง Home box คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 140/2565 03/11/2564 

71 641114191534 ซ้ือกระดำษช ำระ 7,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ถำวรีย์ 2559 หจก. ถำวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 209/2565 02/11/2564 

72 641114185899
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 
14 รำยกำร 4,797.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 185/2565 05/10/2564 

73 641114185251 ซ้ือโทรศัพทส์ ำนักงำน 2,290.00       เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 190/3564 08/11/2564 

74 641114182240 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 2,710.00       เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 192/2565 04/11/2564 

76 641114149300
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 2,250.00       เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 207/2565 11/11/2564 

77 641114147283
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงผัดดี จำริเพญ็ นำงผัดดี จำริเพญ็ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 204/2565 08/11/2564 

78 641114145776
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ ไทยแก่น นำงสำววนิดำ ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 203/2565 08/11/2564 

79 641114144000
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 202/2565 08/11/2564 

80 641114143764 ซ้ือผ้ำคอตตอน 1,695.00       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 206/2565 11/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

81 641114143114
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ จ ำนวน 1 งำน 4,650.00       เฉพำะเจำะจง นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 201/2565 08/11/2564 

82 641114141410
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพจ ำนวน 1 งำน 900.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑำ กองสุข นำงสำวมณฑำ กองสุข คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 200/2565 08/11/2564 

83 641114135427
จ้ำงซ่อมเคร่ืองVital Sign 
Monitor 14,850.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 199/2565 10/11/2564 

84 641114129604
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 
จ ำนวน 2 รำยกำร 3,656.80       เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 189/2565 01/11/2564 

85 641114108917
ซ้ือชุดทดสอบโคลิฟอร์ม
แบคทเีรีย จ ำนวน 2 รำยกำร 4,000.00       เฉพำะเจำะจง ทเีควอเตอร์เทค ทเีควอเตอร์เทค คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 195/2565 10/11/2564 

86 641114403308
จ้ำงเหมำปรับปรุงหลังคำ
อำคำรผู้ปว่ยนอก 2,500.00       เฉพำะเจำะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 291/2565 30/11/2564 

87 641214051919 ซ้ือคลอรีนน้ ำ 960.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 293/2565 25/11/2564 
88 641214044289 ซ้ือไข่ไก่ 1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยวรีะพงค์ ค ำสุรีย์ นำยวรีะพงค์ ค ำสุรีย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 295/2565 24/11/2564 

89 641214038150
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
ศูนย์ฉีดวคัซีน 6,600.00       เฉพำะเจำะจง จันทร์แก้ว  ใจจ ำปำ จันทร์แก้ว  ใจจ ำปำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 207/2565 30/11/2564 

90 641214021787
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 45 
รำยกำร 13,038.00     เฉพำะเจำะจง เงินไหลมำคอนกรีต เงินไหลมำคอนกรีต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 292/2565 30/11/2564



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

91 641214022033
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 12,518.88     เฉพำะเจำะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 283/2565 15/11/2564 

93 641214014372
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 6
 รำยกำร 7,945.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 280/2565 01/11/2564 

94 641214013823
ซ้ือกระดำษ Printer เคร่ือง
นึ่งฆ่ำเชื้อแบบใช้ไฟฟำ้ 1,605.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง 
(1992)จ ำกัด

บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง 
(1992)จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 279/2565 01/11/2564 

95 641214003356
ซ้ือThree way stopcock 
FS-3002 6,750.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 278/2565 01/11/2564 

96 641214002349
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 6
 รำยกำร 34,775.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 277/2565 01/11/2564 

97 641214002210 ซ้ือกระดำษอัลตร้ำซำวด์ 3,750.00       เฉพำะเจำะจง
บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 276/2565 01/11/2564 

98 641214000516 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 7,470.00       เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 299/2565 30/11/2564 

99 641214000558
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4
 รำยกำร 7,450.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 275/2565 01/11/2564 

100 641114417125 จ้ำงเซอร์โฟล์ไวอีเเคทใส 1,348.20       เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 274/2565 01/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิงบประมำณ
 (รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  30 ธันวำคม 2564

101 641114409621 ซ้ือเนื้อหมูจ ำนวน 3 รำยกำร 6,975.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 296/2565 30/11/2564 
102 641114416801 ซ้ือSkintact T-601 1,750.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 273/2565 01/11/2564 

103 641114416419
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 6,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 272/2565 01/11/2564 

104 641114411975

จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร
 หมำยเลขทะเบยีน นข 
3995 ชร 10,650.00     เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 298/2565 30/11/2564 

105 641114408588
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4
 รำยกำร 8,358.00       เฉพำะเจำะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 271/2565 01/11/2564 

106 641114407615
ซ้ือยำงรถยนต์หรือยำง
รถบรรทกุขนำดเล็ก 13,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง   จ ำกัด บริษทั ต้ำแม็กซ์ยำง   จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 297/2565 23/11/2564 

107 641114113340

ซ้ือชุด PPE_02 Isolation 
Gown ชุดปอ้งกันไวรัสแบบ
ใช้ซ้ ำ (ขำว) (20คร้ัง) 8,800.00       เฉพำะเจำะจง ตรีเจริญ ตรีเจริญ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 197/2565 30/11/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

1 650114345760
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนาด 48 
กิโลกรัม 1,365.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธว์ทิยุ ร้านนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 547/2565 25/01/2565 

2 650114345722 ซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 2 รายการ 5,220.00     เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ส.ตะวนั น้ าด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 545/2565 25/01/2565 
3 650114345420 ซ้ือน้ าด่ืม 600 มล. 1,000.00     เฉพาะเจาะจง ว.พาณิชย์ ว.พาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 562/2565 26/01/2565 
4 650114341796 ซ้ือไข่ไก่ จ านวน 9 แผง 1,080.00     เฉพาะเจาะจง นายวรีะพงค์  ค าสุรีย์ นายวรีะพงค์  ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 546/2565 17/01/2565 

5 650114337737
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 23,272.50    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 122/2565 26/1/2565

6 650114330986
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 35,700.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์ จ ากัด

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 540/2565 18/01/2565 

7 650114329239
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 19,600.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 539/2565 18/01/2565 

8 650114324930 ซ้ือNylon blue 2/0 75 cm. 1,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 553/2565 24/01/2565 

9 650114324904
ซ้ือInfusion set 20 drops 
with 21G needle 7,400.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 558/2565 19/1/2565

10 650114324887
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 12,054.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 538/2565 18/01/2565 

11 650114324865
ซ้ือเส้ือพลาสติกปอ้งกันเชื้อด้ือ
ยา 15,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 557/2565 24/01/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 มกรำคม 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 มกรำคม 2565

12 650114324832
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 3,766.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 556/2565 24/01/2565 

13 650114324774
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 
รายการ 37,140.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 555/2565 24/01/2565 

14 650114324720
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 5,325.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 554/2565 24/01/2565 

15 650114324686
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,140.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 537/2565 18/01/2565 

16 650114324493
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,140.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา
ทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา
ทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 536/2565 18/01/2565 

17 650114324317
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 6,720.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 535/2565 18/01/2565 

18 650114324137
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 534/2565 18/01/2565 

19 650114323784
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 29,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 533/2565 18/01/2565 

20 650114323257
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 15,750.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ากัด

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 532/2565 18/01/2565 

21 650114321893 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 200.00        เฉพาะเจาะจง สล่าอ้วน สล่าอ้วน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 552/2565 25/01/2565 



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 มกรำคม 2565

22 650114315827
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 47,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 530/2565 18/01/2565 

23 650114320141
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 7,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด บริษทั มาสุ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 531/2565 18/01/2565 

24 650114313202
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 
รายการ 15,189.48    เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 508/2565 12/01/2565 

25 650114313040
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 6,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 507/2565 18/01/2565 

26 650114312796
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 9,500.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 506/2565 18/01/2565 

27 650114312629 จ้างเหมาสต๊ิกเกอร์แบง่บรรจุ 6,000.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ 
เมดิคอล เทรดด้ิง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ 
เมดิคอล เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 505/2565 17/01/2565 

28 650114312357
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 5,521.20     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 504/2565 17/01/2565 

29 650114311661 ซ้ือหน้ากาก N95 19,581.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 503/2565 17/01/2565 

30 650114306707
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 1,920.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 529/2565 18/1/2565



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 มกรำคม 2565

31 650114304490 ซ้ือเฝือกอ่อน 6 นิ้ว 7,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 502/2565 17/01/2565 

32 650114304453
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 6,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 501/2565 17/01/2565 

33 650114304424
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 3,808.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 500/2565 17/01/2565 

34 650114304369
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 8,992.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ากัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 499/2565 17/01/2565 

35 650114304318 ซ้ือลูกบบี BP พร้อมวาล์ว 1,200.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั นานาซัพพลาย 99 
จ ากัด

บริษทั นานาซัพพลาย 99 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 498/2565 17/01/2565 

36 650114303894
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,600.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเชี่ยน ยูเนี่ยนแล็บ
บอราตอร่ี จ ากัด

บริษทั เอเชี่ยน ยูเนี่ยนแล็บ
บอราตอร่ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 527/2565 18/01/2565 

37 650114304274
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 6,125.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 497/2565 14/01/2565 

38 650114304210
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ 49,240.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 496/2565 14/01/2565 

39 650114360132
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 
รายการ 4,947.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 510/2565 19/01/2565 



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 มกรำคม 2565

40 650114350116
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 2,850.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจ าเรียง อุทธยิา นางสาวจ าเรียง อุทธยิา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 581/2565 26/01/2565 

41 650114349854
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 2,700.00     เฉพาะเจาะจง นางผัดดี จาริเพญ็ นางผัดดี จาริเพญ็ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 580/2565 06/01/2565 

42 650114349671
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 2,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ไทยแก่น นางสาววนิดา ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 579/2565 26/01/2565 

43 650114349431
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 2,700.00     เฉพาะเจาะจง นางศศิธร บรุาณเศรษฐ นางศศิธร บรุาณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 578/2565 26/01/2565 

44 650114349276
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 2,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวประวณีา หลวงจินา นางสาวประวณีา หลวงจินา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 577/2565 26/01/2565 

45 650114348855
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 2,700.00     เฉพาะเจาะจง นางค าแปง ค าทะ นางค าแปง ค าทะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 576/2565 26/01/2565 

46 650114304152
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 40,125.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 528/2565 18/01/2565 

47 650114304135
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 10 
รายการ 5,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 526/2565 13/1/2565

48 650114303823
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 
รายการ 1,620.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 525/2565 13/01/2565 



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 มกรำคม 2565

49 650114381012
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 34 
รายการ 6,029.50     เฉพาะเจาะจง ร้านเงินไหลมาคอนกรีต ร้านเงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 584/2565 26/01/2565 

50 650114367836
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 7,830.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ถาวรีย์ 2559 หจก. ถาวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 544/2565 27/01/2565 

51 650114363330
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 10 รายการ 9,450.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 512/2565 19/01/2565 

52 650114362892
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 12 
รายการ 2,824.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 513/2565 19/01/2565 

53 650114303630

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 10 รายการ 3,790.00     เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 523/2565 13/1/2565

54 650114303413
ซ้ือFrc postec plus refill/5 
size 1 2,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 524/2565 10/01/2565 

55 650114303115
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 1 รายการ 116,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 522/2565 17/01/2565 



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 มกรำคม 2565

56  6501A1404394

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 04/01/2565 

57 650114301113
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 4,500.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 495/2565 14/01/2565 

58 650114300871
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 87,616.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 521/2565 17/01/2565 

59 650114300696
ซ้ือกระดาษบนัทกึคล่ืนไฟฟา้
หวัใจ EKG รุ่น P 210 x 48 Z 7,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 494/2565 11/01/2565 

60 650114300173
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 10 
รายการ 42,500.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพ
พอร์ต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพ
พอร์ต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 493/2565 10/01/2565 

61 650114299716 ซ้ือHumidifier Disposable 5,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสโก้ จ ากัด บริษทั อิสโก้ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 490/2565 10/01/2565 
62 650114298947 ซ้ือเฝือกอ่อน 6 นิ้ว 3,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 489/2565 10/01/2565 

63 650114298198
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 520/2565 10/01/2565 

64 650114254975 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,237.50     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 518/2565 04/01/2565 



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 มกรำคม 2565

65 650114295908
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 6 รายการ 33,210.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 519/2565 10/01/2565 

66 650114292955
ซ้ือเส้ือพลาสติกปอ้งกันเชื้อด้ือ
ยา 7,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 491/2565 10/01/2565 

67 650114273137
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 12,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 518/2565 10/01/2565 

68 650114262732
ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 30 
รายการ 5,663.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพธิวิฒัน์การค้า ร้านพธิวิฒัน์การค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 515/2565 17/01/2565 

69 650114262449 ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 2 รายการ 4,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโกดังหมูสด ร้านโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 514/2565 20/01/2565 

70 650114262131
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 3,400.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 509/2565 18/01/2565 

71 650114254509
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 33,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 517/2565 10/01/2565 

72 650114234173 ซ้ือDisposable Syringe 5 ml. 2,640.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 488/2565 04/01/2565 

73 650114233915
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ 7,025.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 487/2565 04/01/2565 

74 650114233681
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 3,900.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 486/2565 04/01/2565 



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 มกรำคม 2565

75 650114144731
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ 65,800.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 476/2565 17/1/2565

76 650114213836 ซ้ือน้ ายาท าความสะอาดมือ 10,260.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 485/2564 17/01/2565 

77 650114212367
ซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติ
อัตโนมัติ 23,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 484/2565 18/01/2565 

78 650114057165
จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า Image 
รุ่น SP-120 ปอนด์ 25,990.30    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด

บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 453/2565 17/01/2565 

79 650114203612
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,175.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 432/2565 28/12/2564 

80 650114203516 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 3,260.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 482/2565 17/01/2565 

81 650114202403
ซ้ือข้าวสาร จ านวน 140 
กิโลกรัม 4,900.00     เฉพาะเจาะจง นายสุนทร พรมโลกา นายสุนทร พรมโลกา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 479/2565 17/01/2565 

82 650114202106 ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 4 รายการ 7,930.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโกดังหมูสด ร้านโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 477/2565 17/01/2565 
83 650114200192 ซ้ือลูกล้อ PVC ขนาด 2นิ้ว 5,700.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 481/2565 17/01/2565 
84 650114187178 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 1,650.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 480/2565 13/01/2565 

85 650114164383
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 12,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 474/2565 04/01/2565 



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 มกรำคม 2565

86 650114129809
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 1,356.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 466/2565 06/01/2565 

87 641214379366
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 3 
รายการ 8,923.80     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 481/2565 12/01/2564 

88 641214327341
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 4,815.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 829/2565 12/01/2565 

89 650114125952
ซ้ือวสัดุวทิยาสาสตร์การแพทย์
จ านวน 3 รายการ 4,398.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 465/2565 06/01/2565 

90 650114120395
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 5 รายการ 10,170.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 464/2565 06/01/2565 

91 650114117398
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 
จ านวน 1 รายการ 1,580.00     เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 473/2565 12/01/2565 

92 650114116447
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 2,250.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 463/2565 06/01/2565 

93 650114100388
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 
หมายเลขทะเบยีน บค 8360 ชร 4,050.00     เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 469/2565 11/01/2565 

94 650114091529
ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานบา้น
งานครัว 2,990.00     เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 451/2565 07/01/2565 



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 มกรำคม 2565

95 650114096029
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 3 
รายการ 2,820.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 462/2565 06/01/2565 

96 650114087743
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 4 
รายการ 2,890.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 461/2565 06/01/2565 

97 650114087039
จ้างท าตรายาง จ านวน 3 
รายการ 1,650.00     เฉพาะเจาะจง เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 455/2565 06/01/2565 

98 650114086744

ซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักพงิตา
ข่ายล้อเล่ือน 5 แฉกเหล็ก ชุบ
โครเมี่ยมมีโช๊คปรับระดับสูงต่ า
ได้ หมุนรอบตัวได้ 2,250.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 468/2565 10/01/2565 

99 650114081988
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 1,712.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 467/2565 06/01/2565 

100 650114080311
จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งน้ า
พนักงานขับรถ 29,456.00    เฉพาะเจาะจง นายขัติพงษ ์ขัติยะ นายขัติพงษ ์ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 327/2565 07/01/2565 

101 650114048833 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ 1,986.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 450/2565 05/01/2565 

102 650114043575 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 12,000.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 426/2565 04/01/2565 



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 มกรำคม 2565

103 650114035155 ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 5 รายการ 7,625.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโกดังหมูสด ร้านโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 425/2565 04/01/2564 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

1 650114346125
 เคร่ืองกรอไมโครมอเตอร์ 
ส ำหรับกรอฟนัและผ่ำฟนัคุด 38,500.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็มมีเน้นซ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็มมีเน้นซ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 582/2565 24/02/2565 

2 650214335217 แก๊สหงุต้มถัง ขนำด 15 กก. 360.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสมินิมำร์ท ร้ำนบอสมินิมำร์ท คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 695/2565 23/02/2565 

3  6502A1432289

 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 01/02/2565 

4 650214326884
ครุภณัฑ์กำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 13,800.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ทอ็ป เมดิคอล จ ำกัด บริษทั ทอ็ป เมดิคอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 652/2565 15/02/2565 

5 650214326893
 ซ้ือข้ำวสำร จ ำนวน 140 
กิโลกรัม 4,900.00     เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร พรมโลกำ นำยสุนทร พรมโลกำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 688/2565 23/02/2565 

6 650214346433
 จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ นำงสำวจ ำเรียง อุทธยิำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 685/2565 21/2/2565

7 650214345755
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,150.00     เฉพำะเจำะจง นำงผัดดี จำริเพญ็ นำงผัดดี จำริเพญ็ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 684/2565 21/02/2565 

8 650214345458
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 3,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ ไทยแก่น นำงสำววนิดำ ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 683/2565 21/02/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  28 กุมภำพันธ์ 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  28 กุมภำพันธ์ 2565

9 650214345217
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 2,850.00     เฉพำะเจำะจง นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ นำงศศิธร บรุำณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 682/2565 21/02/2565 

10 650214344246
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 2,700.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑำ กองสุข นำงสำวมณฑำ กองสุข คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 681/2565 21/02/2565 

11 650214343967
จ้ำงเหมำนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภำพ 2,700.00     เฉพำะเจำะจง นำงค ำแปง ค ำทะ นำงค ำแปง ค ำทะ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 680/2565 21/02/2565 

12 650214326306 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 7 รำยกำร 11,655.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 686/2565 21/02/2565 

13 650214325009
ซ้ือวสัดุบริโภค จ ำนวน 34 
รำยกำร 6,926.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ ร้ำนพธิวิฒัน์กำรค้ำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 678/2565 15/02/2565 

14 650214301333  ซ้ือไข่ไก่สด จ ำนวน 24 แผง 2,880.00     เฉพำะเจำะจง นำยวรีะพงค์  ค ำสุรีย์ นำยวรีะพงค์  ค ำสุรีย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 679/2565 18/02/2565 

15 650214299380
 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3
 รำยกำร 17,730.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 671/2565 17/02/2565 

16 650214299514
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 3
 รำยกำร 3,375.00     เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 632/2565 18/02/2565 

17 650214291939
 จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนิล
โครงกำรจ ำนวน 1 งำน 360.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้ำนโปรปร้ิน แอดเวอร์ไทซ่ิง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 674/2565 04/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

18 650214289845

จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรอบรมโครงกำร 2 
รำยกำร 7,640.00     เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 675/2565 04/02/2565 

19 650214266674
จ้ำงเหมำท ำตรำยำง จ ำนวน 4 
รำยกำร 3,260.00     เฉพำะเจำะจง เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 659/2565 17/02/2565 

20 650214262179
ผ้ำพนัแขน Cuff (ทอ่นเดียว 
22-42 ซม) 1,450.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 673/2565 15/02/2565 

21 650214258530 ซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 4,800.00     เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 672/2565 18/02/2565 

22 650214176244
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 634/2565 18/02/2565 

23 650214171047
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 19,800.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนต้ำ เมดดิค
แคร์ จ ำกัด

บริษทั แอตแลนต้ำ เมดดิค
แคร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 633/2565 18/02/2565 

24 650214255293  โต๊ะคอมพวิเตอร์ 1,990.00     เฉพำะเจำะจง ต้ำพำณิชย์ ต้ำพำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 668/2565 08/02/2565 

25 650214156197
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 17,976.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 549/2565 18/2/2565

26 650114288748 Aerotamol Inhaler 100 mcg 7,276.00     เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 548/2565 18/2/2565



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

27 650214145936
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 27,300.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 614/2565 18/02/2565 

28 650214144691
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 8,120.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 615/2565 18/02/2565 

29 650214143842
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 49,960.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 616/2565 18/02/2565 

30 650214143319
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 613/2565 18/02/2565 

31 650114292906 FerDeck solution 15 ml 5,906.40     เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 550/2565 18/02/2565 

32 650214141920
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,250.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 612/2565 18/02/2565 

33 650214084925
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,997.52     เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 610/2565 18/02/2565 

34 650214083630
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 73,440.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 609/2565 18/02/2565 

35 650214099024
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,100.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 611/2565 18/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

36 650214082967
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 23,500.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 608/2565 18/02/2565 

37 650214252567
 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 2 
รำยกำร 4,900.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ำกัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 667/2565 08/02/2565 

38 650214209921
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,800.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 637/2565 18/02/2565 

39 650214212078
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 49,500.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนต้ำ เมดดิค
แคร์ จ ำกัด

บริษทั แอตแลนต้ำ เมดดิค
แคร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 636/2565 18/02/2565 

40 650214213627
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 20,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 635/2565 18/02/2565 

41 650214216833
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 16,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 641/2565 18/02/2565 

42 650214218965
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,160.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ยูนีซัน จ ำกัด บริษทั ยูนีซัน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 640/2565 18/02/2565 

43 650214220198
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 48,150.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 639/2565 18/02/2565 

44 650214221823
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 12,797.20    เฉพำะเจำะจง บ.อินแพคฟำร์มำ จ ำกัด บ.อินแพคฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 642/2565 18/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

45 650214240998
วสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 10,665.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 666/2565 14/02/2565 

46 650214242578
จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 
จ ำนวน 5 รำยกำร 3,405.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชัระยนต์ ร้ำนวชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 664/2565 17/02/2565 

47 650214238903  ส ำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ 70% 9,000.00     เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 665/2565 14/02/2565 

48 650214232815
วสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 8,310.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 651/2565 09/02/2565 

49 650214232428
 วสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 1,440.00     เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วอีำร์ ซัพ
พอร์ต

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วอีำร์ ซัพ
พอร์ต คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 650/2565 08/02/2565 

50 650214232427

ชุดอุปกรณ์อะไหล่ชักโครก 2 
ชิ้น รุ่นประหยัดน้ ำ 2 ปุ่มกด
ด้ำนบน 1,550.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 656/2565 15/02/2565 

51 650214232208 ล้อยำงด ำ 3 นิ้ว 3,480.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 655/2565 15/02/2565 

52 650214229585
 วสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 11,410.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 649/2565 08/02/2565 

53 650214229272
 กระดำษ ส ำหรับเคร่ืองตรวจ
คล่ืนไฟฟำ้หวัใจชนิด 12 ลีด 4,500.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอซีซี เมดิคอล 
โซลูชั่น จ ำกัด

บริษทั เอซีซี เมดิคอล 
โซลูชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 648/2565 07/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

54 650214228942 ออโตเครปเทป 1/2 นิ้ว 12,000.00    เฉพำะเจำะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 646/2565 01/02/2565 

55 650214228545
 วสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 1,797.60     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 647/2565 07/02/2565 

56 650214222997
กล่องแดงใส่ของมีคม 510นิ้ว 
พลำสติก 2,100.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  
จ ำกัด

บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 645/2565 01/02/2565 

57 650214221936
ฟนัจักรอุตสำหกรรมและแปน้
จักร 480.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ ร้ำนต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 654/2565 11/02/2565 

58 650214221223
 POSEQUAT PAD (Box 
200Pcs) 7,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 644/1348 01/02/2565 

59 650214219228
วสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 13,544.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 643/2565 01/02/2565 

60 650214214413
ซ้ือข้ำวสำร จ ำนวน 100 
กิโลกรัม 4,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นำยฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 658/2565 11/02/2565 

61 650214209556
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 
รำยกำร 630.00        เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 629/2565 07/02/2565 

62 650214208859
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 
รำยกำร 1,956.00     เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 628/2565 01/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

63 650214207340
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 7 รำยกำร 4,888.00     เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 625/2565 01/02/2565 

64 650214136457
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 12 รำยกำร 41,803.20    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 601/2565 11/02/2565 

65 650214131001
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสำตร์
กำรแพทย์จ ำนวน 1 รำยกำร 23,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 607/2565 11/02/2565 

66 650214133942
ซ้ือวสัดุวทิยำศำตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 5 รำยกำร 9,142.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เค.เอส.ซำยน์ กรุ๊ป 
จ ำกัด

บริษทั เค.เอส.ซำยน์ กรุ๊ป 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 604/2565 11/02/2565 

67 650214135195
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 86,400.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด บริษทั ไบโอเซน จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 603/2565 11/02/2565 

68 650214135924
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 3 รำยกำร 56,085.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 602/2565 11/02/2565 

69 650214133173
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 5 รำยกำร 4,577.50     เฉพำะเจำะจง

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 605/2565 11/02/2565 

70 650214129526
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 55,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 607/2565 11/02/2565 

71 650214126304
 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 3,160.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 600/2565 11/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

72 650214123878
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 4 
รำยกำร 2,370.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 599/2565 11/02/2565 

73 650214125286
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 1,600.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอดวำนซ์ เมดิคอล 
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

บริษทั แอดวำนซ์ เมดิคอล 
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 618/2565 11/02/2565 

74 650114339918 SPONGOSTAN DENTAL 1,947.40     เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 559/2565 11/02/2565 

75 650214121461
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 8,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ำกัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 598/2565 11/02/2565 

76 650114341483
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,992.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 560/2565 11/02/2565 

77 650214120614
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 7 
รำยกำร 10,450.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 619/2565 11/02/2565 

78 650214146103 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 4 รำยกำร 13,140.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 630/2565 10/02/2565 

79 650214126086 ซ้ือตลับเลเซอร์ DR-261 3,800.00     เฉพำะเจำะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 622/2565 08/02/2565 

80 650214123190 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนรำชกำร 2,750.00     เฉพำะเจำะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 621/2565 08/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

81 650214083908
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 8,860.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 617/2565 07/02/2565 

82 650214051099 ซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 23,800.00    เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 596/2565 04/02/2565 

83 650214058089
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
โรงพยำบำลขุนตำล 1,200.00     เฉพำะเจำะจง นำงจันทร์แก้ว ใจจ ำปำ นำงจันทร์แก้ว ใจจ ำปำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 595/2565 04/02/2565 

84 650214058047
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,450.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 597/2565 01/02/2565 

85 650214042807
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีฟำม จ ำกัด บริษทั ซีฟำม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 575/2565 01/02/2565 

86 650214041697
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 574/2565 01/02/2565 

87 650214040042
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 6,700.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 573/2565 01/02/2565 

88 650214037493
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 50,625.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 572/2565 01/02/2565 

89 650214037189
ซ้ือวทิยุส่ือสำรพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 2,590.00     เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 294/2565 03/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

90 650114115445 ซ้ือSyn-O-Vits 1,500.00     เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 472/2565 01/02/2565 

91 650214031207
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 6,420.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 593/2565 01/02/2565 

92 650214028283
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 4 
รำยกำร 35,255.60    เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 571/2565 01/02/2565 

93 650214023439 จ้ำงเหมำท ำตรำยำงธรรมดำ 1,250.00     เฉพำะเจำะจง เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 589/2565 02/02/2565 

94 650214021265
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 13,020.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีฟำม จ ำกัด บริษทั ซีฟำม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 570/2565 01/02/2565 

95 650114346062
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,575.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม
 จ ำกัด

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 568/2565 01/02/2565 

96 650114345924
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,920.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979) จ ำกัด

บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 567/2565 01/02/2565 

97 650114345807
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,054.40     เฉพำะเจำะจง บริษทั วทิยำศรม จ ำกัด บริษทั วทิยำศรม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 566/2565 01/02/2565 

98 650114345671
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 26,600.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 565/2565 01/02/2565 

99 650114345476
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,500.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 564/2565 01/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

100 650114345318
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 3 
รำยกำร 12,250.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 563/2565 01/02/2565 

101 650214013278
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 18,400.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 569/2565 01/02/2565 

102 650214009629
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 
จ ำนวน 1 รำยกำร 1,100.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั สยำมเดนท ์จ ำกัด บริษทั สยำมเดนท ์จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 587/2565 01/02/2565 

103 650214390812
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง จ ำนวน 1 
รำยกำร 1,365.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิพนธว์ทิยุ ร้ำนนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 701/2565 24/02/2565 

104 650214386063
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 6 รำยกำร 1,489.00     เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 709/2565 08/02/2565 

105 650214385766
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 
รำยกำร 450.00        เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 708/2565 08/02/2565 

106 650214372468
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 1 รำยกำร 2,964.00     เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 710/2565 17/02/2565 

107 650214361646 ซ้ือน้ ำด่ืม จ ำนวน 2 รำยกำร 4,716.00     เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืม ส.ตะวนั น้ ำด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 689/2565 25/02/2565 

108 650214371029
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 
รำยกำร 6,585.00     เฉพำะเจำะจง บณัฑิตวทิยำ บณัฑิตวทิยำ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 707/2565 08/02/2565 

109 650214252823
จ้ำงตรวจสอบคุณภำพน้ ำ 
จ ำนวน 11 รำยกำร 3,800.00     เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลัยรำชภฏัเชียงรำย มหำวทิยำลัยรำชภฏัเชียงรำย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 663/2565 25/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

110 650314218491

จ้ำงเหมำกำรตรวจวเิครำะห์
ทำงหอ้งปฏบิติักำรทำงกำร
แพทย์ จ ำนวน 18 รำยกำร 16,135.00    เฉพำะเจำะจง นำงปรำนี อินทะชัย นำงปรำนี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 741/2565 28/02/2565 

111 650314124150
จ้ำงเหมำจัดท ำฟนัปลอม
จ ำนวน 1 งำน 23,860.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด ทต005/2564 26/02/2565 

112 650314072517 ซ้ือเนื้อหมูสด จ ำนวน 7 รำยกำร 12,800.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกดังหมูสด ร้ำนโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 725/2565 28/02/2565 

113 650314070472
ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 4 รำยกำร 7,560.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้ำนบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 706/2565 22/2/2565

114 650214335173
ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One ส ำหรับงำนประมวลผล 46,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 696/2565 28/02/2565 

115 650314051539
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 9,900.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 718/2565 22/02/2565 

116 650314048423 ซ้ือThoracic Catheter No.20 2,100.00     เฉพำะเจำะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 719/2565 22/02/2565 

117 650314043972 ซ้ือโบวี ่ดิกเทสชีท 2,407.50     เฉพำะเจำะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 717/2565 21/02/2565 

118 650314033074
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 1,865.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คลีนซำยส์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คลีนซำยส์ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 716/2565 21/02/2565 



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  28 กุมภำพันธ์ 2565

119 650314029268
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 2,860.00     เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 715/2565 21/02/2565 

120 650314023124 ซ้ือกรรไกรตัดไหม โค้ง 11.5 ซม 7,150.00     เฉพำะเจำะจง
บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 714/2565 21/02/2565 

121 650314015159
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
โรงพยำบำลขุนตำล 3,600.00     เฉพำะเจำะจง นำงอัญชนำ พลธำนี นำงอัญชนำ พลธำนี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 722/2565 28/02/2565 

122 650314011627
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 14,511.68    เฉพำะเจำะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 713/2565 21/02/2565 

123 650314011428 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,800.00     เฉพำะเจำะจง นำงโยธกิำ วงศ์ใหญ่ นำงโยธกิำ วงศ์ใหญ่ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 697/2565 24/02/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

1 650314284253
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 21000 บทียีู 30,900.00    เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 817/2565 16/03/2565 

2 650314278416
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 7 
รายการ 86,729.40    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 796/2565 18/03/2565 

3 650314269668
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,000.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล 
โรงงานเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล 
โรงงานเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 802/2565 18/03/2565 

4 650314270540
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 4,375.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 803/2565 18/03/2565 

5 650314273283
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 1 
รายการ 2,625.00      เฉพาะเจาะจง เอ.ท.ีพ.ี 1999 เอ.ท.ีพ.ี 1999 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 804/2565 18/03/2565 

6 650314274907
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 805/2565 18/03/2565 

7 650214330493 ซ้ือAspirin tab 81 mg 6,560.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 694/2565 18/03/2565 

8 650314282139 ซ้ือโทรศัพทส์ านักงานไร้สาย 2,290.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 815/2565 15/03/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  21 มีนำคม 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  21 มีนำคม 2565

9 650314276339
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 49,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 806/2565 18/03/2565 

10 650314277233
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 73,440.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 807/2565 18/03/2565 

11 650314266603
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,880.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 801/2565 18/03/2565 

12 650314264782
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 27,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 800/2565 18/03/2565 

13 650314263280
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,880.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 799/2565 18/03/2565 

14 650314263067
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 5,400.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 798/2565 18/03/2565 

15 650314262909
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,175.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 797/2565 18/03/2565 

16 650214326328 ซ้ือRanclav 1 g 20,800.80    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 692/2565 18/03/2565 

17 650314262585
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 19,602.40    เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 795/2565 18/3/2565



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  21 มีนำคม 2565

18 650314262118
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 1 
รายการ 27,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 794/2565 18/03/2565 

19 650214208969
ซ้ือSalbutamol Syr. 2 
mg/5ml, 60 ml 2,550.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 661/2565 18/03/2565 

20 650314258804
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 11,342.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 793/2565 18/03/2565 

21 650314250579
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 6,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 792/2565 18/03/2565 

22 650314248911
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,745.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 791/2565 18/03/2565 

23 650314247102
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 20,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 790/2565 18/03/2565 

24 650314242933
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 23,968.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 789/2565 18/03/2565 

25 650314242745
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 788/2565 18/03/2565 

26 650314242498
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 2,100.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 787/2565 18/03/2565 



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  21 มีนำคม 2565

27 650214082112 ซ้ือAerobidol Inhaler 6,152.50      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 618/2565 18/03/2565 

28 650314242216
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 
รายการ 43,400.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 786/2565 18/03/2565 

29 650314280888 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 1,680.00      เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 814/2565 11/03/2565 

30 650314241745
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 1,700.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 785/2565 18/03/2565 

31 650314241374
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,750.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 784/2565 18/03/2565 

32 650314238055
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิ
คอล อินดัสตรี จ ากัด

บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิ
คอล อินดัสตรี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 783/2565 18/03/2565 

33 650314235391
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 782/2565 18/03/2565 

34 650314234335
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 16,800.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 781/2565 18/03/2565 

35 650314231690
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 
รายการ 2,600.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 780/2565 18/03/2565 

36 650314280620
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 9 
รายการ 43,653.90    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 778/2565 07/03/2565 



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  21 มีนำคม 2565

37 650314280364
ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 5 
รายการ 65,152.40    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 779/2565 18/03/2565 

38 650201002277
ซ้ือยูนิตท าฟนั (Dental 
Master Unit) รุ่น Platinum II 428,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย เด็นทอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

บริษทั ไทย เด็นทอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 4/2565 18/03/2565 

39 6503A1376091

ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่ง
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 01/03/2565 

40 650314275881
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 6,741.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 775/2565 14/03/2565 

41 650314272799
ซ้ือเส้ือพลาสติกปอ้งกันเชื้อด้ือ
ยา 22,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 774/2565 14/03/2565 

42 650314269974 ซ้ือGel EKG 1,425.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 773/2565 11/03/2565 

43 650314267929
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 8,050.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 772/2565 07/03/2565 



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  21 มีนำคม 2565

44 650314263324
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 771/2565 07/03/2565 

45 650314263100
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ 10,362.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 770/2565 07/03/2565 

46 650314262879
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 7 
รายการ 13,090.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 769/2565 01/03/2565 

47 650314262541
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 
รายการ 14,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 768/2565 01/03/2565 

48 650314255287
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 6 
รายการ 8,125.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 767/2565 01/03/2565 

49 650314257436
ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 48 
รายการ 29,908.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก าไลทพิ 
2009

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก าไลทพิ 
2009 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 763/2565 09/03/2565 

50 650314250054 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,280.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ากัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 766/2565 01/03/2565 

51 650314247846
จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งน้ า
บา้นพกั A04 7,000.00      เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 720/2565 01/03/2565 

52 650314242934 ซ้ือข้าวสาร 6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 765/2565 15/03/2565 

53 650314242747
จ้างติดฟล์ิมกรองแสงหอ้งทนั
ตกรรม 10,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 756/2565 10/03/2565 



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  21 มีนำคม 2565

54 650314242616 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 4,685.00      เฉพาะเจาะจง ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 755/2565 10/03/2565 

55 650314241863
ซ้ือถังพน่น้ ายา 5 ลิตร ระบบ
ปั๊มลม 930.00        เฉพาะเจาะจง ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 757/2565 11/03/2565 

56 650314238652
จ้างติดฟล์ิมกระจกตู้แช่ จ านวน
 2 รายการ 1,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ ร้านต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 758/2565 11/03/2565 

57 650314226853
จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 2 
รายการ 715.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสล่าอ้วน ร้านสล่าอ้วน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 759/2565 11/03/2565 

58 650214346774 ซ้ือกระติกแช่วคัซีน 3.4 ลิตร 12,600.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 699/2565 02/03/2565 

59 650314226564
ซ้ือโปรเจคเตอร์ฉายภาพจาก
กล้อง 20,900.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 762/2565 11/03/2565 

60 650314221420

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 13รายการ 9,500.00      เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 776/2565 14/03/2565 

61 650314220322
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 12,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 746/2565 09/03/2565 

62 650314220095
จ้างเหมาท าความสะอาด
โรงพยาบาลขุนตาล 3,900.00      เฉพาะเจาะจง นางอัญชนา พลธานี นางอัญชนา พลธานี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 764/2565 15/03/2565 



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  21 มีนำคม 2565

63 650314216207
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 6 รายการ 39,680.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 739/2565 15/03/2565 

64 650314213821
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 75,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 740/2565 15/03/2565 

65 650314109929
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 35,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ร่วมทนุ เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษทั ร่วมทนุ เทคโนโลยี 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 743/2565 11/03/2565 

66 650314205731
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 24,290.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 745/2565 09/03/2565 

67 650314205625
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 738/2565 15/03/2565 

68 650314205396 ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 8 รายการ 13,980.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโกดังหมูสด ร้านโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 753/2565 10/03/2565 

69 650314195540
ซ้ือแก๊สหงุต้มถัง ขนาด 48 
กิโลกรัม 1,365.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธว์ทิยุ ร้านนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 751/2565 11/03/2565 

70 650314194411 ซ้ือข้าวสาร 10,500.00    เฉพาะเจาะจง นายสุนทร พรมโลกา นายสุนทร พรมโลกา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 744/2565 11/03/2565 

71 650214175514 ค่าซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 9,763.75      เฉพาะเจาะจง
บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด

บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 653/2565 07/03/2565 

72 650314191784 ค่าซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 1,000.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 761/2565 11/03/2565 



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  21 มีนำคม 2565

73 650214026385
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 
รายการ 4,387.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 591/2565 10/03/2565 

74 650314188819
ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิความชื้น
ในอากาศ 360.00        เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 760/2565 11/03/2565 

75 650214113495 ซ้ือUBISTESIN 1,498.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 620/2565 10/03/2565 

76 650214286235
ซ้ือAH PLUS STANDARD 
PACK 2,230.95      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 677/2565 10/03/2565 

77 650214023254
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 
รายการ 6,394.32      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 590/2565 10/03/2565 

78 650314187525
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 
รายการ 4,460.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 737/2565 10/03/2565 

79 650314187107 ซ้ือเก้าอี้พลาสติก 9,500.00      เฉพาะเจาะจง บอสมินิมาร์ท บอสมินิมาร์ท คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 750/2565 11/03/2565 

80 650314178634 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ปว่ย 1,400.00      เฉพาะเจาะจง นางแทน จ าศิล นางแทน จ าศิล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 734/2565 07/03/2565 

81 650314173432 ค่าซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 12,000.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 749/2565 11/03/2565 

82 650314167328
ซ้ือเส้นลวดน าความร้อนเคร่ือง
ซิล 3,500.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 748/2565 10/03/2565 



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  21 มีนำคม 2565

83 650314089186
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 920.00        เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 731/2565 10/03/2565 

84 650314092071
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 1,125.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากัด บริษทั เด็นท-์เมท จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 732/2565 10/03/2565 

85 650314094137
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 2,800.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 733/2565 10/03/2565 

86 650314096872
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 17 
รายการ 15,750.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 735/2565 10/03/2565 

87 650314129047
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 
รายการ 7,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 736/2565 10/03/2565 

88 650314126837 ซ้ือข้าวสาร 7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทร พรมโลกา นายสุนทร พรมโลกา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 726/2565 02/03/2565 
89 650314126088 ซ้ือกระดาษช าระ 5,760.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ถาวรีย์ 2559 หจก. ถาวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 742/2565 07/03/2565 

90 650314125222
ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 29 
รายการ 13,774.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก าไลทพิ 
2009

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก าไลทพิ 
2009 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 724/2565 03/03/2565 

91 650314123018
ซ้ือคลอรีนน้ าและสารส้ม 
จ านวน 2 รายการ 8,360.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 705/2565 01/03/2565 

92 650314085283
ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 1 
รายการ 110.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 729/2565 04/03/2565 



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  21 มีนำคม 2565

93 650214343777
ซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 698/2565 03/03/2565 

94 650214362110

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาดไม่น้อยกวา่ 12000 
BTU 18,500.00    เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 703/2565 02/03/2565 

95 650314388370 ซ้ือเนื้อหมูสด จ านวน 6 รายการ 12,045.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโกดังหมูสด ร้านโกดังหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 832/2565 21/03/2565 

96  6503A1500671
จ้างเหมาเก็บขนและก าจัดขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ 12,980.00  เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 001/2565 10/03/2565 

97 650314380788 ซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 2 รายการ 4,794.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ส.ตะวนั น้ าด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 821/2565 22/03/2565 
98 650314378799 ซ้ือถังปั่นรุ่นสแตนเลสโปร 2,290.00      เฉพาะเจาะจง ร้านต้าพาณิชย์ ร้านต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 819/2565 15/03/2565 
99 650314378262 ซ้ือไข่ไก่ 4,320.00      เฉพาะเจาะจง นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 818/2565 18/03/2565 

100 650314377802
จ้างติดกระจกพร้อมประตูหอ้ง
ทนัตกรรม 13,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลอลูมิเนียม ร้านขุนตาลอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 820/2565 21/03/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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



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

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 



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

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 



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

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 



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

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 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

10 650514347447

จ้ำงเหมำกำรตรวจวเิครำะห์
ทำงหอ้งปฏบิติักำรทำงกำร
แพทย์ จ ำนวน 7 รำยกำร 3,800.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเม็งรำย
เมดิคัลแล็บ

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

11 650514258546
ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One 69,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

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

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

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

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

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

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

17 650514318366
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 49,113.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ฮีลลอล ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

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

18 650514317777
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 16,300.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

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

20 650514309327
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 43,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน
 จ ำกัด

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

21 650514307782
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 14,177.50    เฉพำะเจำะจง

บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล
 จ ำกัด

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

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

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

24 650514303801
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5
 รำยกำร 10,400.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

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

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

26 650514298689
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,600.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี

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

27 650514297256
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 10,850.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญ
ฟำร์มำซี คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1064/2565 18/05/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

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

29 650514294545
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 3 
รำยกำร 10,300.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด

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

30 650514291908
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979) จ ำกัด

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

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

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

33 650514291607
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 69,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนต้ำ เมดดิค
แคร์ จ ำกัด

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

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

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

36 650514291151
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,320.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

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

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

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

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

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

42 650514278397
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,598.58      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

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

43 650514276808
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 6,394.32      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

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

44 650514275519
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 3,371.50      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

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

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

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

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ำกัด

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

47 650514269288
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 7,290.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีซีเอช ออริกำ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

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

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

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

49 650514258638
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 5,531.90      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

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

50 650514252323
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 7,000.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ำกัด

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

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

52 650514044675
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,280.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

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

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

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

55 650514042084
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 2,800.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

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

56 650514041920
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 16,050.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

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

57 650514053098
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,800.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

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

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

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

60 650514055510
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 6 รำยกำร 4,845.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

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

61 650514061841
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 4 รำยกำร 3,062.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ด
วำนซ์ จ ำกัด

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

62 650514063190
ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
จ ำนวน 1 รำยกำร 13,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ำกัด

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

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

64 650514248245 ซ้ือเคร่ืองดูดเสมหะ 9,000.00      เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเอสเอ็น
เมดแคร์

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

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

66 650514246023
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 46,500.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

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

67 650514242033
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,770.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

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

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

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

70 650514233453
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,520.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

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

71  6505A1326262

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

72 650514091422
ค่ำจ้ำงซ่อมครุภณัฑ์งำนบำ้น
งำนครัว 38,282.46    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลำย จ ำกัด

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

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

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

75 650514159006
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,100.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด

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

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

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

77 650314071658
ซ้ือAerotamol Inhaler 100
 mcg 10,914.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

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

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

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

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

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

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

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

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

83 650514213611
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,155.60      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

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

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

85 650514177835
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,200.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด

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

86 650514180834
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 20,640.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนต้ำ เมดดิค
แคร์ จ ำกัด

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

87 650514183750
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

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

88 650514187178
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,250.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.แมน ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

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

89 650514188657
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,450.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด

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

90 650514200262
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,300.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

91 650514200343
 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 
จ ำนวน 5 รำยกำร 9,910.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลำย จ ำกัด

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

92 650514198711
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 7,600.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

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

93 650514184034
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 37,200.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล 
จ ำกัด

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

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

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

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

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

98 650514116129
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 1,858.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

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

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

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

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

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

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

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

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

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

106 650514025870
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2
 รำยกำร 20,880.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

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

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

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

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

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

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

113 640322000901
ปรับปรุงอำคำรผู้ปว่ยนอก
โรงพยำบำลขุนตำล 1,319,555.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทโีอเอ็น อินเวนชั่น 
จ ำกัด

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

114 650514332113
ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ 
จ ำนวน 3 รำยกำร 68,050.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

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

115 650614201064

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

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

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

128 650614051235
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 11 
รำยกำร 44,825.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

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

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

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

131 650614050778
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 4,800.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ำกัด

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

132 650614049992
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 4 
รำยกำร 6,400.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วอีำร์ ซัพ
พอร์ต

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

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

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

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

135 650614049384
ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 18,880.00    เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

136 650614049078
ซ้ือกล่องแดงใส่ของมีคม 510?
 พลำสติก 4,220.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  
จ ำกัด

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

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

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

139 650514431288

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

140 650514427101
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
จ ำนวน 2 รำยกำร 29,800.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

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

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

142 650514425725
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1
 รำยกำร 18,960.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลำย จ ำกัด

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

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



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 พฤษภำคม 2565

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



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 



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  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  27 กรกฎำคม 2565



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

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 

 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

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 

 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

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 

 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

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่  31 สิงหำคม 2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
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วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล
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หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
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หรอืจ้ำง

วันที่

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 

 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

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 

 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

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 

 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 

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 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

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 

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 

 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

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 

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 

 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

1 650914099099
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,600.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1579/2565 12/09/2565 

2 650914088546
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 3,480.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1577/2565 12/09/2565 

3 650914098186
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 7,120.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1578/2565 12/09/2565 

4 650814233489
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 4,494.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1479/2565 12/09/2565 

5 650914240887
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,300.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1581/2565 12/09/2565 

6 650914200217
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,575.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม
 จ ำกัด

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1580/2565 12/09/2565 

7 650914199057
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 8,016.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1556/2565 12/09/2565 

8 650914197972
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1555/2565 12/09/2565 

9 650914167156
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,000.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1593/2565 12/09/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่ 15 กันยำยน  2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

10 650914194683
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,020.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1553/2565 12/09/2565 

11 650914193598
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 23,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอวำลิส จ ำกัด บริษทั ไบโอวำลิส จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1552/2565 12/09/2565 

12 650914191996
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,450.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1551/2565 12/09/2565 

13 650914179689
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 27,500.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1549/2565 12/09/2565 

14 650914178077
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั พรีเมด ฟำร์มำพลัส 
จ ำกัด

บริษทั พรีเมด ฟำร์มำพลัส 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1547/2565 12/09/2565 

15 650914176479
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,350.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1546/2565 12/09/2565 

16 650914190982
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 11,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1550/2565 12/09/2565 

17 650914174688
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,750.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1545/2565 12/09/2565 

18 650914169163
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,900.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1594/2565 12/9/2565

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่ 15 กันยำยน  2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

19 650914196634
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,000.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แมคโครฟำร์แลบ 
จ ำกัด

บริษทั แมคโครฟำร์แลบ 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1554/2565 12/09/2565 

20 650914165165
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 19,465.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1592/2565 12/09/2565 

21 650914136392
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มีน่ำ จ ำกัด บริษทั ฟำร์มีน่ำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1588/2565 12/09/2565 

22 650914135054
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 64,440.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1587/2565 12/09/2565 

23 650914132333
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 10,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1586/2565 12/09/2565 

24 650914108253
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,574.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1585/2565 12/09/2565 

25 650914107378
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,942.50      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1584/2565 12/09/2565 

26 650914105815
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 13,800.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1583/2565 12/09/2565 

27 650914104423
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 87,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1582/2565 12/09/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่ 15 กันยำยน  2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

28 650814076176
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,637.10      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1440/2565 12/09/2565 

29 650814077717 ซ้ือRanclav tab 1 g 16,640.64    เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1439/2565 12/09/2565 

30 650914142451
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,200.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1589/2565 12/09/2565 

31 650914160617
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 15,900.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1590/2565 12/09/2565 

32 650914161558
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,890.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนิติบคุคล 
โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย

หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนิติบคุคล 
โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1591/2565 12/09/2565 

33 650914232332 ซ้ือกุญแจบำนเล่ือน 650.00        เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1589/2565 05/09/2565 

34 650914232160
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ จ ำนวน 4 
รำยกำร 3,970.00      เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1588/2565 05/09/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่ 15 กันยำยน  2565
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