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1 631214126300
เหมาเดินทอ่ระบายน้้าทิ้งจาก
ระบบบ้าบดั 14,000.00      เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 98/248 18/11/2563

2 631214122476
ค่าบริการ BMS-HOSxP 
Activation รายป ี2564 19,855.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์  จ้ากัด

บริษทั บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์  จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 96/2564 18/11/2563

3 631214113489 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 23,083.19      เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก041/2564 9/11/2563
4 631214112181 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 6,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ้ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก040/2564 9/11/2563
5 631214111787 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5 รายการ 7,430.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก039/2564 9/11/2563

6 631214111484 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 1,530.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ้ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก038/2564 9/11/2563

7 631214110550 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก037/2564 9/11/2563

8 631214107845
จ้างเหมาจัดท้าฟนัปลอม 
จ้านวน 1 งาน 12,905.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ทต002/2564 30/10/2563

9 631214106966 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 4,601.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก036/2564 9/11/2563

10 631214106375 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 84,000.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก034/2564 4/11/2563

11 631214105790 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 3,810.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก033/2564 4/11/2563
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12 631214105446 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,020.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก032/2564 4/11/2563

13 631214104860 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 4,030.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก031/2564 4/11/2563

14 631214104074 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,317.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก030/2564 4/11/2563

15 631214103578 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายยการ 1,000.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินเตอร์ 
เมดิคอล เทรดด้ิง

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินเตอร์ 
เมดิคอล เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก029/2564 22/10/2563

16 631214103346 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 28,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แม็ค เมดิคัล จ้ากัด บริษทั แม็ค เมดิคัล จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก028/2564 22/10/2563
17 631214103079 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 8,195.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก027/2564 22/10/2563
18 631214102677 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 13,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ้ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก026/2564 5/11/2563
19 631214102424 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 5,210.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ้ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก025/2564 22/10/2563

20 631214102005 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 2,042.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก024/2564 22/10/2563

21 631214101885 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5 รายการ 8,275.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก023/2564 22/10/2563

22 631214101736 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 5,590.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก022/2564 22/10/2563

23 631114112185
ท้าความมสะอาดบา้นพกั
เจ้าหน้าที่ 24,000.00      เฉพาะเจาะจง สงกรานต์  มะศิริยานันท์ สงกรานต์  มะศิริยานันท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 242644.00 2/10/2563
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24 631214085034
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ้านวน 12 รายการ 13,075.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 117/2564 26/11/2563

25 631214077763
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 2 รายการ 45,075.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ้ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L002/2564 15/10/2563

26 631214076974

 จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการการทาง
แพทย์ จ้านวน 14 รายการ 5,660.00        เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L001/2564 30/9/2563

27 631214076710

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัารทาง
การแพทย์ จ้านวน 18 รายการ 13,190.00      เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L080/2563 2/9/2563

28 631214076379
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ้านวน 3 
รายการ 3,740.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ้ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท023/2564 25/11/2563

29 631114250390
 วสัดุทนัตกรรม จ้านวน 1 
รายการ 6,783.80        เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท018/2564 24/11/2563

30 631214076151
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ้านวน 2 
รายการ 14,125.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ้ากัด บริษทั เด็นท-์เมท จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท022/2564 23/11/2563
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31 631214075779
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ้านวน 2 
รายการ 5,795.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ้ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท020/2564 18/11/2563

32 631214075533
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ้านวน 2 
รายการ 4,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเด้นท ์จ้ากัด บริษทั นูโวเด้นท ์จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท021/2564 18/11/2563

33 631214074686
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ้านวน 1 
รายการ 5,992.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท019/2564 17/11/2563

34 631214074584
 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ้านวน 1 
รายการ 4,601.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท016/2564 5/11/2563

35 631214074511
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ้านวน 4 
รายการ 2,050.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ้ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท015/2564 30/10/2563

36 631214074315
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ้านวน 2 
รายการ 4,708.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท025/2564 30/10/2563

37 631214074153
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ้านวน 4 
รายการ 6,420.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ้ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท014/2564 30/10/2563

38 631214063087
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 7 
รายการ 41,080.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ้ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 76/2564 11/11/2563

39 631214059888 ซ่อมครุภณัฑ์ จ้านวน 5 รายการ 12,275.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 72/2564 10/11/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

วันที่

 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

40 631214031758 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ้านวน 9 รายการ 11,345.00      เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 017/2564 25/11/2563

41 631214029624
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ้านวน 20 
รายการ 7,464.00        เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 106/2564 25/11/2563

42 631214026030
ซ้ือวสัดุประปา จ้านวน 1 
รายการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 108/2564 18/11/2563

43 631114138937 วสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ก021/2564 12/11/2563

44 631114215141
เหมาติดต้ังอุปกรณ์สัญญาณ
เรียกพยาบาล 17,660.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีโทรศัพท์ ร้านโชคดีโทรศัพท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 84/2564 18/11/2563

45 631214204623
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 2 
รายการ 16,240.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย014/2564 2/10/2563

46 631214188954
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 1 
รายการ 9,500.00        เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย013/2564 2/10/2563

47 631214188069
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 1 
รายการ 2,950.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ้ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย013/2564 2/10/2563

48 631214186102
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 3 
รายการ 62,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ้ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย011/2564 2/10/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

วันที่

 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

49 631214183235
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 2 
รายการ 3,280.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ้ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย010/2564 2/10/2563

50 631214181134
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 1 
รายการ 2,240.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย 
จ้ากัด

บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย009/2564 2/10/2563

51 631214149327
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 2 
รายการ 3,500.00        เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย008/2564 2/10/2563

52 631214149118
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 2 
รายการ 11,230.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ้ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย007/2564 2/10/2563

53 631214148824
 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 2 
รายการ 12,711.60      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ้ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย006/2564 2/10/2563

54 631214148634
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 2 
รายการ 4,363.46        เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ้ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย005/2564 2/10/2563

55 631214148136
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 2 
รายการ 1,530.00        เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย004/2564 2/10/2563

56 631214147883
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 5 
รายการ 31,800.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ้ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย003/2564 2/10/2563

57 631214146518
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 2 
รายการ 12,733.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ้ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย002/2564 2/10/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

วันที่

 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

58 631214146389
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 1 
รายการ 6,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ้ากัด บริษทั ซีฟาม จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ย001/2564 2/10/2563

59 631214145846
ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ้านวน 14 
รายการ 136,904.58     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ภว065/2563 5/9/2563

60 631214146046
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 1 รายการ 51,300.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L020/2563 2/11/2563

61 631214145147
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 1 รายการ 107,800.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ้ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L011/2564 5/11/2563

62 631214144820
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 1 รายการ 43,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ้ากัด บริษทั ไบโอเซน จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L014/2564 27/11/2563

63 631214144606
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 6 รายการ 4,840.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ้ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L013/2564 27/11/2563

64 631214144254
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 5 รายการ 4,415.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ้ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L012/2564 27/11/2563

65 631214142713
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 2 รายการ 36,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ้ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L010/2564 5/11/2563

66 631214142408
ซ้ือวสัดุวทิยาสศาสตร์
การแพทย์ จ้านวน 1 รายการ 3,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เมดิซียู หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เมดิซียู คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L009/2564 5/11/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

วันที่

 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

67 631214141737
ซ้ือวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ้านวน 7 รายการ 9,340.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ้ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L008/2564 5/11/2563

68 631214141214
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 1 รายการ 11,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ้ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L007/2564 30/10/2563

69 631214140995
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 1 รายการ 11,520.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ้ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L006/2564 30/10/2563

70 631214140733
 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 6 จ้านวน 61,102.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ้ากัด บริษทั ไบโอเซน จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L005/2564 30/10/2563

71 631214140494
ซ้ือวสัดุวทิยาสาสตร์การแพทย์
 จ้านวน 6 รายการ 9,388.75        เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ้ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด L0004/2564 14/10/2563

72 631214140027
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ้านวน 7 
รายการ 5,040.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ้ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด ท017/2564 5/11/2563

73 631214132437  Gigabit Managed Switch 52,950.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ้ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ้ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก้าหนด 109/2564 23/11/2563


