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งบประมาณ 
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สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

วันที่

1 630714357164 ซ้ือวสัดุประปา จ านวน 2 รายการ 9,680.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 604/2563 17/7/2563
2 630714356704 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผา

ท าลาย
6,402.00      เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 605/2563 1/6/2563

3 630714355431 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 7 
รายการ

12,798.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 603/2563 17/7/2563

4 630714280763 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 
รายการรายละเอียดตามเอกสารแนบ

6,164.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส 
เคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อป
ปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส 
เคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อป
ปี้ปร้ิน

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 595/2563 13/7/2563

5 630714270235 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 594/1481 13/7/2563

6 630714243513 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,730.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท052/2563 8/7/2563

7 630714240444 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท051/2563 8/7/2563

8 630714235040 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,470.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท050/2563 8/7/2563

9 630714232360 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 23,272.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท049/2563 8/7/2563

 ประจ าเดือน กรกฎาคม แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
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วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

10 630714224520 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 3 รายการ 2,123.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท048/2563 8/7/2563

11 630714222669 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 1,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท047/2563 8/7/2563

12 630714217127 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 
รายการ

8,520.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 575/2563 8/7/2563

13 630714213600 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 
รายการ

13,830.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 576/2563 8/7/2563

14 630714200900 จ้างเหมาบริการอื่น จ านวน 1 งาน 7,250.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 574/1456 8/7/2563

15 630714172960 จ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณ
บา้นพกัเจ้าหน้าที่

8,000.00      เฉพาะเจาะจง สงกรานต์  มะศิริยานันท์ สงกรานต์  มะศิริยานันท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 541/2563 1/6/2563

16 630714194523 ซ้ือรองเทา้บู้ทยางกันไฟฟา้ 5,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยการไฟฟา้ ร้านแสงไทยการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 578/2563 6/7/2563
17 630714185919 ซ้ือเคร่ืองบนัทกึกล้องวงจรปดิ 5,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ขุนตาล 

จ ากัด
บริษทั แอดไวซ์ ขุนตาล 
จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 577/2563 3/7/2563

18 630714177191 ซ้ือคอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที่ 2 59,960.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 572/2563 1/7/2563

19 630714174912 ซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกวา่ 
16 นิ้ว

6,900.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 571/2563 1/7/2563
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20 630714149527 จ้างเหมาท าอ่างล้างเคร่ืองมือและ
ปรับปรุง septic tank งานผู้ปว่ยใน

9,155.00      เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 569/2563 10/7/2563

21 630714141608 จ้างเหมาส่งตรวจเซลล์มะเร็งปาก
มดลูก pap smear จ านวน 1 งาน

12,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์
 ซิสเทม็ส์ จ ากัด

บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์
 ซิสเทม็ส์ จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 558/2563 4/6/2563

22 630522019814 จ้างเหมาปรับปรุงทางเดินและ
หอ้งน้ าผู้พกิาร

166,300.00  เฉพาะเจาะจง อุดม  รักแม่ อุดม  รักแม่ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 4/2563 20/5/2563

23 630614294614 จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
โรงพยาบาลขุนตาล

23,730.00    เฉพาะเจาะจง ปราโมทย์ดาวเทยีม เซอร์วสิ ปราโมทย์ดาวเทยีม เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 525/2563 22/6/2563

24 630714104348 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 8 
รายการ

63,180.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 553/2563 26/6/2563

25 630714093344 ซ้ือเคร่ืองฟงัเสียงหวัใจเด็กในครรภ์
แบบต้ังโต๊ะ

48,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 552/2563 5/6/2563

26 630714091838 จ้างเหมาการตรวจเซลล์มะเร็งปาก
มดลูก pap smear จ านวน 1 งาน

5,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์
 ซิสเทม็ส์ จ ากัด

บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์
 ซิสเทม็ส์ จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 554/2563 27/3/2563

27 630714089527 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 20,709.13    เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก177/2563 18/6/2563
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28 630714080888 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

5,850.00      เฉพาะเจาะจง เอบ ีซัพพลาย เอบ ีซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 551/2563 5/6/2563

29 630714079436 จ้างเหมาส่งน้ าประปาและน้ าจาก
ระบบบ าบดัน้ าเสียส่งตรวจคุณภาพ
 จ านวน 2 งาน

7,300.00      เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภฏั
เชียงราย

มหาวทิยาลัยราชภฏั
เชียงราย

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 550/2563 10/6/2563

30 630714074294 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

54,325.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L056/2563 9/6/2563

31 630714068705 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 7 รายการ

19,777.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L055/2563 10/6/2563

32 630714052581 จ้างเหมาการตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์ 
จ านวน 14 รายการ

19,410.00    เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L055/2563 20/5/2563

33 630614436669 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8 รายการ 31,183.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย014 18/6/2563
34 630614436594 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 30,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/216 12/6/2563

35 630614436461 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 11,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/215 12/6/2563
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 ประจ าเดือน กรกฎาคม แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

36 630614436275 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 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 2563/214 12/6/2563

37 630614436203 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,276.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/213 12/6/2563

38 630614436097 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 17,334.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/212 12/6/2563

39 630614435962 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 18,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/211 12/6/2563

40 630614435742 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 24,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/210 12/6/2563

41 630614435586 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,640.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เกอร์เทค
 อินเตอร์เนชั่นแนล

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เกอร์เทค
 อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/209 12/6/2563

42 630614435270 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 29,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/208 12/6/2563

43 630614435094 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช 
จ ากัด

บริษทั แก้วมังกรเภสัช 
จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/207 12/6/2563

44 630614434942 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 13,420.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/206 12/6/2563
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45 630614434705 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/205 12/6/2563

46 630614434470 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/204 12/6/2563
47 630614434263 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 51,360.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/203 12/6/2563

48 630614434057 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 82,080.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/202 12/6/2563

49 630614433808 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 5,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/201 12/6/2563

50 630614433610 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด บริษทั มาสุ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/200 12/6/2563
51 630614415932 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณ

ภาพเอกซเรย์เปน็ระบบดิจิตอล 
(DR)พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่ง
ภาพทางการแพทย(์PACS)

38,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 233/2563 27/12/2562

52 630614397080 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 7,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก175/2563 19/5/2563

53 630614396850 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก174/2563 19/5/2563


