
ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

1 621014137661
ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 70g
 A4 9,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 26/2563 17/10/2562

2 621014190898
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 14
 รายการ 9,732.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 035/2563 16/10/2562

3 621014190248
จ้างเหมาซ่อมระบบโทรศัพท์
ตู้สาขา จ านวน 3 รายการ 13,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีโทรศัพท์ ร้านโชคดีโทรศัพท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 090/2563 17/10/2562

4 621014189036 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,040.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 040/2563 11/10/2562

5 621014189013 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 31,140.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 039/2563 11/10/2562

6 621014189006 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 18,025.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 038/2563 11/10/2562

7 621014188996 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 037/2563 11/10/2562

8 621014188986 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,160.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จ ากัด บริษทั ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 036/2563 11/10/2562

9 621014188972 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4 รายการ 16,120.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอรีส์ จ ากัด

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอรีส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 035/2563 11/10/2562

10 621014188961 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 16,692.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 034/2563 11/10/2562

11 621014188953 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 15,704.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 033/2563 11/10/2562

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63
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12 621014187971 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 032/2563 11/10/2562
13 621014187866 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 5,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 030/2563 11/10/2562
14 621014187812 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 11,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 029/2563 11/10/2562

15 621014187751 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 23,900.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 028/2563 11/10/2562

16 621014187693 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 17,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 027/2563 11/10/2562

17 621014187647 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,900.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงงานเภสัชกรรม
แหลมทองการแพทย์ จ ากัด

บริษทั โรงงานเภสัชกรรม
แหลมทองการแพทย์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 026/2563 11/10/2562

18 621014182824
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 
รายการ 5,010.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 086/2563 16/10/2562

19 621014181265
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 14 รายการ 15,864.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 033/2563 11/10/2562

20 621014177354
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 1 รายการ 4,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 032/2562 11/10/2562

21 621014175447
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 1 รายการ 10,260.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 031/2562 11/10/2562
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22 621014167461

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบ
ดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บ
และรับส่งภาพทางการ 38,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 768/2562 1/8/2562

23 620914093745

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบ
ดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บ
และรับส่งภาพทางการ 38,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 647/2562 31/5/2562

24 621014164285 ซ้ือสายไฟ RG6 แบบมีสายไฟ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยการไฟฟา้ ร้านแสงไทยการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 28/2563 17/10/2562

25 621014162895
ซ้ือล้อขนาดไม่น้อยกวา่ 5 นิ้ว
 ชนิดมีเกรียวแบบมีเบรค 2,200.00      เฉพาะเจาะจง ซีเอ็น เมดิคอล ซีเอ็น เมดิคอล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 27/2563 11/10/2562

26 621014161850
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 6 รายการ 97,200.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 
จ ากัด

บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 25/2563 11/10/2562

27 621014146663 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 97,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 025/2563 1/10/2562
28 621014146656 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 21,828.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 024/2563 1/10/2562

29 621014242964
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 5
 รายการ 27,638.12     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท006/2563 21/10/2562
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30 621014241057
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 5,084.64      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท005/2563 21/10/2562

31 621014239737
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 3,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท004/2563 21/10/2562

32 621014235967
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 10,593.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท003/2563 21/10/2562

33 621014233076
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2
 รายการ 5,440.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท002/2563 21/10/2562

34 621014226939
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2
 รายการ 3,048.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัดบริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท001/2563 21/10/2562

35 621014223338
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 6 
รายการ 6,250.00      เฉพาะเจาะจง อัยเรศ  อนุเคราะห์ อัยเรศ  อนุเคราะห์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 41/2563 18/10/2562

36 621014200781 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 050/2563 11/10/2562

37 621014200762 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,320.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 049/2563 11/10/2562

38 621014200735 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 048/2563 11/10/2562
39 621014200696 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 047/2563 11/10/2562

40 621014199609 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 9,194.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 046/2563 11/10/2562

41 621014199435 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 12,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 045/2563 11/10/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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43 621014199356 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4 รายการ 68,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 044/2563 11/10/2562

44 621014199269 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 55,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 043/2563 11/10/2562

45 621014199154 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 8,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 042/2563 11/10/2562

46 621014199029 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 041/2563 11/10/2562

47 621014146649 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 023/2563 1/10/2562

48 621014146644 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 15,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 022/2563 1/10/2562

49 621014146638 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 021/2563 1/10/2562

50 621014146566 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 11,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินโดไชน่า เฮลท ์แคร์ 
จ ากัด

บริษทั อินโดไชน่า เฮลท ์แคร์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 020/2563 1/10/2562

51 621014146560 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 9,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด บริษทั มาสุ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 019/2563 1/10/2562
52 621014146546 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 22,375.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 018/2563 1/10/2562
53 621014146538 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 9,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 017/2563 1/10/2562

54 621014146526 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 10,430.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอรีส์ จ ากัด

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอรีส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 016/2563 1/10/2562

55 621014146515 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 4,040.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 015/2563 1/10/2562
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56 621014142250
จ้างเหมาจัดท าฟงัปลอม 
จ านวน 1 งาน 21,660.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท104/2562 3/9/2562

57 621014135004 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 7,545.64      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 014/2563 1/10/2562

58 621014134995 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 16,325.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 013/2563 1/10/2562
59 621014134981 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 012/2563 1/10/2562
60 621014134964 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 011/2563 1/10/2562

61 621014134956 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5 รายการ 9,250.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 010/2563 1/10/2562

62 621014134943 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 82,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 009/2563 1/10/2562

63 621014134934 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 18,318.40     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 008/2563 1/10/2562

64 621014134726 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5 รายการ 48,376.84     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 007/2563 1/10/2562

65 621014134700 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 42,800.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 006/2563 1/10/2562

66 621014134664 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,490.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 005/2563 1/10/2562

67 621014134551 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,453.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 004/2563 1/10/2562
68 621014134513 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,880.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 003/2563 1/10/2562
69 621014134474 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 002/2563 1/10/2562
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70 621014134419 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 9,900.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์
 จ ากัด

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 001/2563 1/10/2562

71 621014121048
จ้างตรวจน้ า จ านวน 2 
รายการ 12,600.00     เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 23/2563 11/10/2562

72 621014125181
ซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 22 นิ้ว 4,180.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 726/2562 13/9/2562

73 621014116184
ซ้ือวสัดุอื่น จ านวน 52 
รายการ 9,561.00      เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 767/2562 25/9/2562

74 621014113326
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ
ไปเผาท าลาย 10,538.00     เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 766/2562 2/9/2562

75 621014100360 จ้างเหมาก าจัดขยะทั่วไป 6,000.00      เฉพาะเจาะจง ธรีะยุทธ  ท าปนู ธรีะยุทธ  ท าปนู คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 014/2562 4/10/2562

76 621014097547
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองอบผ้า 
60 ปอนด์ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐนพล เซอร์วสิ ร้านณัฐนพล เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 765/2562 27/9/2562

77 621014088144
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 3,450.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 242370.00 4/10/2562

78 621014086253
ซ้ือเคร่ืองตีปา้ย สายพาน 3 
แถวๆละ12 ตัว 9,500.00      เฉพาะเจาะจง พเีอสอาร์ เซอร์วสิ พเีอสอาร์ เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 10/2563 4/10/2562

79 621014085316
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน
 13 รายการ 51,510.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 9/2563 4/10/2562
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ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

80 620914013023
จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 9,708.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด

บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 704/2562 2/9/2562

81 621014068709 ซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Laser 3,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ขุนตาล จ ากัด บริษทั แอดไวซ์ ขุนตาล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 763/2562 25/9/2562

82 621014065174
จ้างซ่อมมอเตอร์พดัลมดูด
อากาศ หอ้งแยกโรค 24,000.00     เฉพาะเจาะจง พ ีพ ีเจนเนอรัล ซัพพลาย พ ีพ ีเจนเนอรัล ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 762/2562 18/9/2562

83 621014062796
ซ้ือรถเข็นนั่งผู้ปว่ย ชนิดพบั
ได้ โลหะชุบโครเมี่ยม 17,000.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพ
พอร์ต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพ
พอร์ต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 791/2562 18/9/2562

84 621014058350
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 3,157.50      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L111/2562 13/9/2562

85 621014056535
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 43,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L110/2562 13/9/2562

86 621014054561
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 43,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L109/2562 10/9/2562

87 621014053314
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 8 รายการ 25,670.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L108/2562 6/9/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

88 621014052201
ซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง จ านวน 2 รายการ 7,900.00      เฉพาะเจาะจง ต้าแม๊กซ์ยาง ต้าแม๊กซ์ยาง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 7/2563 4/10/2562

89 621014051619
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 11,850.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี 
จ ากัด

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L107/2562 6/9/2562

90 621014041574
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 4 รายการ 3,880.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L106/2562 5/9/2562

91 621014038971
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 4 รายการ 66,575.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L105/2562 5/9/2562

92 621014037655

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ 13,750.00     เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L104/2562 13/8/2562

93 621014032760
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 10 รายการ 16,551.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 004/2563 27/9/2562

94 621014029544
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 14 รายการ 12,744.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 003/2563 26/9/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่
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         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

95 620114425566
ซ้ือตู้แช่แข็ง(แช่อาหาร
ส าหรับผู้ปว่ย) 14,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 281/2562 14/1/2562

96 621014021368
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 14,280.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 002/2563 26/9/2562

97 621014015477
ซ้ือพดัลมโคจร ขนาดไม่น้อย
กวา่ 16 นิ้ว 6,900.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 759/2562 27/9/2562

98 621014002668
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา 
OPD (หอ้งยา) 9,500.00      เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 753/2562 25/9/2562

99 620914595232
จ้างเหมาจัดท าอุปกรณ์ช่วย
จับตลับถ่ายรังสี 4,000.00      เฉพาะเจาะจง เจริญ  ปญัญากัณฑ์ เจริญ  ปญัญากัณฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 751/2562 23/9/2562

100 620914591247
จ้างเหมาปรับปรุงรถเข็นแบบ
เปรนอนส าหรับตรวจทางรังสี 5,000.00      เฉพาะเจาะจง เจริญ  ปญัญากัณฑ์ เจริญ  ปญัญากัณฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 750/2562 20/9/2562

101 621114247931
ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ 8,790.00      เฉพาะเจาะจง เอบ ีซัพพลาย เอบ ีซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 83/2563 19/11/2562

102 621114269818 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 13,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 077/2563 8/11/2562

103 621114269792
ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ายา 1 
รายการ 5,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 076/2563 8/11/2562

104 621114269766 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 25,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 075/2563 8/11/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ้ือหรอืจ้าง วันที่
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         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

105 621114269746 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 39,785.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 074/2563 8/11/2562

106 621114269715 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 26,300.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 073/2563 8/11/2562

107 621114269690 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,600.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 072/2563 8/11/2562

108 621114269667 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 51,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 071/2563 8/11/2562

109 621114268754 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จ ากัด บริษทั มาซา แลบ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 070/2563 8/11/2562

110 621114268666 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 5,770.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 069/2563 8/11/2562

111 621114268575 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 10,890.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล 
โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมี
คอล ประเทศไทย

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล 
โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมี
คอล ประเทศไทย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 068/2563 8/11/2562

112 621114268497 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 1,605.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 067/2563 8/11/2562

113 621114268356 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,206.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 066/2563 8/11/2562

114 621114268122 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 065/2563 8/11/2562

115 621114266864 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 5,920.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 064/2563 8/11/2562
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         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

116 621114262756
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 8 รายการ 16,780.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 086/2563 14/11/2562

117 621114260941
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 9 
รายการ 9,716.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 085/2563 14/11/2562

118 621114259466

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบ
จัดเก็บและส่งภาพทาง
การแพทย์ 38,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 671/2562 1/10/2562

119 621114257686
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 35 
รายการ 6,630.00      เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 088/2563 14/11/2562

120 621114252423 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 6,960.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 063/2563 8/11/2562

121 621114252405 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 062/2563 8/11/2562

122 621114252388 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 21,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 061/2563 8/11/2562

123 621114252381 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,453.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 060/2563 8/11/2562

124 621114252237 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 1,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 059/2563 8/11/2562

125 621114252212 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากัด บริษทั วทิยาศรม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 058/2563 8/11/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

126 621114251982 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 14,840.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 057/2563 8/11/2562

127 621114251954 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 16,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 056/2563 8/11/2562

128 621114251932 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 055/2563 8/11/2562

129 621114251909 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 054/2563 8/11/2562

130 621114251875 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 053/2563 8/11/2562

131 621114251838 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 052/2563 8/11/2562

132 621114251804 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,100.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 051/2563 4/10/2562

133 621114240077
ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 3 
รายการ 3,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยการไฟฟา้ ร้านแสงไทยการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 82/2563 19/11/2562

134 621114235093 ซ้ือปั๊มเคมีจ่ายคลอรีน 9,500.00      เฉพาะเจาะจง ทเีควอเตอร์เทค ทเีควอเตอร์เทค คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 81/2563 20/11/2562

135 621114202420
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 3,197.16      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท012/2563 8/11/2562

136 621114199180

จ้างเหมาการตวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 37 รายการ 7,400.00      เฉพาะเจาะจง เอ็น เค คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอ็น เค คลินิกเทคนิคการแพทย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L009/2563 6/9/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

137 621114186282

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 1 งาน 21,590.00     เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L008/2563 25/9/2562

138 621114125303
ซ้ือพดัลมดูดอากาศขนาดไม่
น้อยกวา่ 8 นิ้ว 1,390.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 63/2563 8/11/2562

139 621114180815
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 24,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L007/2563 16/10/2562

140 621114179324
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 31,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L006/2563 24/10/2562

141 621114177942

ซ้ือวทิยุส่ือสารประจ าสถานี
ประเภทสังเคราะหค์วามถี่
ประเภท 2 25,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท คอมมูนิเคชั่น ร้านสมาร์ท คอมมูนิเคชั่น คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 61/2563 11/11/2562

142 621114177216
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 51,300.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L005/2563 10/10/2562

143 621114175058
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 4 รายการ 19,770.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L004/2563 16/10/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

144 621114154039
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 5 รายการ 62,274.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L003/2563 10/10/2562

145 621114108190
จ้างเหมาท าระบบประตู
อัตโนมัติ 43,800.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พแีอนด์เอ็ม
คลีนิคคอมพวิเตอร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พแีอนด์เอ็ม
คลีนิคคอมพวิเตอร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 60/2563 11/11/2562

146 621114313982
จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งน้ า
เจ้าหน้าที่ 49,000.00     เฉพาะเจาะจง ฉัตรชัย  สอนแก้ว ฉัตรชัย  สอนแก้ว คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 93/2562 22/11/2562

147 621114134496
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 24,232.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L002/2563 10/10/2562

148 621114132626
เหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไป
เผาท าลาย 8,261.00      เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 670/2562 30/9/2562

149 621114128711
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม
จ านวน 1 งาน 22,425.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนดชร.0032.302.2/378 30/9/2562

150 621114127981
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3   
รายการ 34,173.84     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก022/2563 25/10/2562

151 621114127716 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ Laser 2,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ขุนตาล จ ากัด บริษทั แอดไวซ์ ขุนตาล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 64/2563 8/11/2562

152 621114127707 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 1,198.40      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก021/2563 4/10/2562

153 621114127248 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 7,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั นานาซัพพลาย 99 จ ากัด บริษทั นานาซัพพลาย 99 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก020/2563 4/10/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

154 621114126770 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิ
คอล เทรดด้ิง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิ
คอล เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก019/2563 4/10/2562

155 621114126529 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,568.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก018/2563 4/10/2562

156 621114126280 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 6,705.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก017/2563 4/10/2562

157 621114125372 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,054.40      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก016/2563 4/10/2562

158 621114124768 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,712.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก015/2563 4/10/2562

159 621114124423 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก014/2563 19/9/2562

160 621114124216 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 2,950.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก013/2563 19/9/2562

161 621114123882 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,300.50      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก012/2563 19/9/2562

162 621114123448 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 9,290.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก011/2563 19/9/2562

163 621114123329 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 5,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก010/2563 4/10/2562

164 621114123176 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก009/2563 19/9/2562

165 621114123043 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 8,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก008/2563 19/9/2562

166 621114122830 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7 รายการ 14,695.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก007/2563 19/9/2562

167 621114122780 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,600.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก006/2563 19/9/2562
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168 621114122738 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 6,499.98      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก005/2563 19/9/2562

169 621114122702 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,317.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก004/2563 19/9/2562

170 621114116583 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 1,411.47      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก003/2563 19/9/2562

171 621114116097 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด บริษทั เรียลเมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก002/2563 19/9/2562

172 621114115734 วสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด บริษทั เรียลเมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก001/2563 19/9/2562

173 621114114061
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 5,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด  ิท011/2563 5/11/2562

174 621114112684
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 9,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท010/2563 5/11/2562

175 621114109102
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 3
 รายการ 6,214.56      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท009/2563 5/11/2562

176 621114094951
ซ้ือยางรถยนต์หรือยาง
รถบรรทกุขนาดเล็ก 12,600.00     เฉพาะเจาะจง ต้าแม็กซ์ยาง ต้าแม็กซ์ยาง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 59/2563 6/11/2562

177 621114089202
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 110,100.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L001/2563 21/10/2562

178 621114075659
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 17,820.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 58/2563 31/10/2562

179 621114062485
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 1,356.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท008/2563 29/10/2562
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180 621114058659
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 8,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท007/2562 29/10/2562

181 621114056897
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 2 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 056/2563 30/10/2562

182 621114048301
ซ้ือยางรถยนต์หรือยาง
รถบรรทกุขนาดเล็ก 12,600.00     เฉพาะเจาะจง ต้าแม็กซ์ยาง ต้าแม็กซ์ยาง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 53/2563 4/11/2562

183 621114047698
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 3,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท006/2563 28/10/2562

184 621114044684
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน
 4 รายการ 5,400.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 52/2563 1/11/2562

185 621114027265
ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 12
 รายการ 10,891.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 048/2563 29/10/2562

186 621114009057

จ่ายค่าเช่าบริการ 
MBS-HOSxP Activation 
รายป ี2563 19,855.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์  จ ากัด

บริษทั บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 44/2563 30/10/2562

187 621014077754
จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์
การแพทย์ 6,206.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด

บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 764/2562 26/9/2562
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188 621014264626

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบ
จัดเก็บและรับส่งภาพทาง
การแพทย์ 38,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 676/2562 30/8/2562

189 621214237792
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 9 
รายการ 8,997.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 134/2563 16/12/2562

190 621114234364
ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 
จ านวน 2 รายการ 9,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ ากัดบริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 79/2563 20/11/2562

191 621214180257
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ 14,640.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 125/2563 16/12/2562

192 621214223312
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 60 
รายการ 9,317.00      เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 130/2563 11/12/2562

193 621214220372 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าอุ่น 6,570.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 131/2563 13/12/2562

194 621214215448
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 5 
รายการ 6,200.00      เฉพาะเจาะจง ทเีควอเตอร์ ทเีควอเตอร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 114/2563 6/12/2562

195 630114093306
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2
 รายการ 9,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไจโก้ อินเตอร์เทรด 
จ ากัด

บริษทั ไจโก้ อินเตอร์เทรด 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท019/2563 2/1/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

196 630114090313
ซ้ือวสัดุทตักรรม จ านวน 3 
รายการ 8,160.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท018/2563 2/1/2563

197 630114085157
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม
จ านวน 1 งาน 7,930.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ชร.0032.302.2/0329/11/2562

198 621214109159
ซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติ
อัตโนมัติ 13,440.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 117/2563 11/12/2562

199 630114081109
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 5,370.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 157/2563 2/1/2563

200 630114079398
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 3 รายการ 6,080.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป  
จ ากัด

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป  
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 155/2563 19/12/2562

201 630114071391
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 11,300.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 154/2563 18/12/2562

202 630114070217
ซ้ือยางรถยนต์หรือยาง
รถบรรทกุขนาดเล็ก 20,400.00     เฉพาะเจาะจง ต้าแม็กซ์ยาง ต้าแม็กซ์ยาง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 152/2563 6/1/2563

203 630114069810
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 7 รายการ 12,396.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 156/2563 18/12/2562

204 630114059220
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 3,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท017/2563 11/12/2562

205 621214312489
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 
รายการ 5,219.46      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท016/2563 11/12/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

206 630114051797

ซ้ือเคร่ืองตรวจวดัปริมาณ
ความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดและชีพจร 54,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคเอซ จ ากัด บริษทั เทคเอซ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 146/2563 12/12/2562

207 630114021949

ซ้ือProbe Adult Nonin 
Pulse Oximeter Model 
2500 11,500.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมด
แคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมด
แคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 145/2563 13/12/2562

208 630114006748
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 2 
รายการ 38,000.00     เฉพาะเจาะจง เอบ ีซัพพลาย เอบ ีซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 141/2563 13/12/2562

209 621214364339
ซ้ือตลับเลเซอร์ Print Save
 HP 85 A 10,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 140/2563 20/12/2562

210 621214277365 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 1,095.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 120/2563 9/12/2562

211 621214277356 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,375.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 119/2563 9/12/2562
212 621214277352 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 13,200.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลพญาเม็งราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 118/2563 9/12/2562

213 621214277349 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,575.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 
จ ากัด

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 117/2563 9/12/2562

214 621214277347 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 116/2563 9/12/2562

215 621214277343 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,955.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 115/2563 9/12/2562

216 621214277340 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 29,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 114/2563 9/12/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

217 621214277336 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 5,957.76      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 113/2563 9/12/2562

218 621214276731 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 13,450.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 112/2563 9/12/2562
219 621214276721 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 111/2563 9/12/2562

220 621214276703 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 12,000.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานเลิศ
สิงหเ์ภสัชกรรม

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานเลิศ
สิงหเ์ภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 110/2563 9/12/2562

221 621214276692 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 82,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 109/2563 9/12/2562
222 621214276674 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 9,672.80      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 108/2563 9/12/2562
223 621214276656 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 107/2563 9/12/2562

224 621214276629 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 4,516.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั 2เอ็ม.(เมด-เมเกอร์) 
จ ากัด

บริษทั 2เอ็ม.(เมด-เมเกอร์) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 106/2563 9/12/2562

225 621214187241
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม
จ านวน 1 งาน 17,315.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนดชร.0032.302.2/38731/10/2562

226 621214186025
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 6 รายการ 14,235.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 129/2563 9/12/2562

227 620314432069
ซ้ือadapter power for 
avant 2120 12,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคเอซ จ ากัด บริษทั เทคเอซ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 429/2562 25/4/2562

228 621214162864
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 3 รายการ 5,844.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L020/2563 1/11/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

229 621214162744 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 38,900.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 105/2563 2/12/2562

230 621214162565 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 104/2563 2/12/2562

231 621214162402 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 15,913.04     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 103/2563 2/12/2562

232 621214162248 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,132.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 102/2563 2/12/2562

233 621214162053 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,453.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 101/2563 2/12/2562
234 621214161763 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 100/2563 2/12/2562

235 621214161548 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4 รายการ 91,300.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 099/2563 2/12/2562

236 621214161356 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 9,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 098/2563 2/12/2562

237 621214161194 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 16,692.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 097/2563 2/12/2562

238 621214160991 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 8,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 096/2563 2/12/2562

239 621214159089
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 51,300.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L019/2563 29/10/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

240 621214155463
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 20,050.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L018/2563 21/11/2562

241 621214153358
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 12,750.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี 
จ ากัด

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L017/2563 18/11/2562

242 621214150599
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 4,080.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L016/2563 13/11/2562

243 621214148866
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 36,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L015/2563 11/11/2562

244 621214147479 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 15,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 095/2563 2/12/2562

245 621214147472 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,300.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์
มา

หา้งหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์
มา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 094/2563 2/12/2562

246 621214147466 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 093/2563 2/12/2562
247 621214147461 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เภสัชกรรม เค.บ.ีจ ากัด บริษทั เภสัชกรรม เค.บ.ีจ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 092/2563 2/12/2562

248 621214147459 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 34,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 091/2563 2/12/2562

249 621214147453 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 14,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 090/2563 2/12/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

250 621214147450 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,480.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 089/2563 2/12/2562

251 621214147353 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5 รายการ 27,530.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 088/2563 2/12/2562

252 621214147351 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 4,040.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 087/2563 2/12/2562

253 621214147338 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 42,800.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 086/2563 2/12/2562

254 621214147326 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 13,995.60     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 085/2563 2/12/2562

255 621214147313 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 20,650.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 084/2563 2/12/2562

256 621214147306 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 8,700.00      เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลพญาเม็งราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 083/2563 2/12/2562

257 621214147297 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 15,850.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 082/2563 2/12/2562

258 621214146792 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 15 รายการ 83,939.36     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 081/2563 28/11/2562
259 621214146771 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8 รายการ 80,798.50     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 080/2563 19/11/2562
260 621214146751 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5 รายการ 41,257.60     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 079/2563 30/10/2562
261 621214146708 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 22 รายการ 187,811.60   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 078/2563 17/10/2562

262 621214141823
จ้างเหมาถ่ายเอกสารวชิาการ
 จ านวน 1 งาน 13,824.45     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 119/2563 6/11/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
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         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

263 621214122928
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 4 รายการ 16,600.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L014/2563 21/11/2562

264 621214121038
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 7 รายการ 43,176.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L013/2563 11/11/2562

265 621214116186
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ
ไปเผาท าลาย 10,197.00     เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 118/2563 1/11/2562

266 621214114291
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 4 รายการ 18,009.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L012/2563 30/10/2562

267 621214108742
ซ้ือวสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์
 จ านวน 1 รายการ 43,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L011/2563 15/11/2562

268 621214097437

จ้างเหมาตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทาง
การแพทย์ จ านวน 1 งาน 18,730.00     เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L010/2563 30/10/2562

269 621214090706
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 2,247.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท015/2563 29/11/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
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เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

270 621214075380
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 4,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท014/2563 29/11/2562

271 621214073298
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2
 รายการ 3,325.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) 
จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท013/2563 29/11/2562

272 621214073105 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 23,189.20     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก047/2563 22/11/2562
273 621214072877 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5 รายการ 11,770.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก046/2563 6/11/2562

274 621214072628 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 12,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก045/2563 6/11/2562

275 621214072035 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 14,500.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพ
พอร์ต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพ
พอร์ต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก044/2563 6/11/2562

276 621214070660 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 5,110.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก043/2563 6/11/2562

277 621214070271 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 4,050.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก042/2563 6/11/2562
278 621214070044 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก041/2563 6/11/2562
279 621214069626 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  จ ากัด บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก040/2563 6/11/2562
280 621214069464 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด บริษทั เรียลเมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก039/2563 6/11/2562
281 621214069301 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 14,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก038/2563 6/11/2562
282 621214067612 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,712.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก037/2563 25/10/2562

283 621214067408 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8 รายการ 25,845.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก036/2563 25/10/2562
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284 621214067169 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 3,660.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก035/2563 25/10/2562

285 621214066945 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 7,085.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก034/2563 25/10/2562
286 621214065811 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 13,580.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก033/2563 25/10/2562
287 621214063894 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 5,350.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก030/2563 25/10/2562

288 621214063694 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 6,600.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก029/2563 25/10/2562

289 621214063293 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,638.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก028/2563 25/10/2562

290 621214062966 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก027/2563 10/10/2562

291 621214062753 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 6,614.74      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก026/2563 10/10/2562

292 621214062532 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 11,090.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก025/2563 10/10/2562

293 621214062312 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,250.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก024/2563 10/10/2562

294 621214061626 ซ้ือวสัดุการแพทย1์ รายการ 1,300.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก023/2563 10/10/2562

295 621214052248
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 
รายการ 8,740.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 111/2563 29/11/2562
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296 621214047046
จ้างเหมาท าระบบระบาย
อากาศงานโรงครัว 18,818.00     เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 110/2563 29/11/2562

297 621214038090
ซ้ือผ้าขนหนูขนาดไม่น้อย
กวา่ 2754 นิ้ว 5,744.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 109/2562 29/11/2562

298 621214032504

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาดไม่น้อยกวา่ 
24000 บทียีู 35,600.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 108/2563 28/11/2562

299 621214029299
จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ 27,800.00     เฉพาะเจาะจง เอบ ีซัพพลาย เอบ ีซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 107/2563 20/11/2562

300 621114371987 ซ้ือกร่ิงมือกด 1,080.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยการไฟฟา้ ร้านแสงไทยการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 102/2563 27/11/2562

301 621114356904
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 
ราการ 30,000.00     เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 100/2563 22/11/2562

302 621114354861
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 8 รายการ 6,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 099/2563 22/11/2562

303 621114342010
ซ้ือสมุดปรจ าตัวผู้ปว่ยโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง 40,000.00     เฉพาะเจาะจง โรงพมิพด์าวเหนือ โรงพมิพด์าวเหนือ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 87/2563 22/11/2562

304 621114335162
ซ้ือราวแขวนผ้าสนามเหล็ก
เหล่ียม 890.00         เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 95/2562 22/11/2562

305 621114108190
จ้างเหมาท าระบบประตู
อัตโนมัติ 43,800.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พแีอนด์เอ็ม
คลีนิคคอมพวิเตอร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พแีอนด์เอ็ม
คลีนิคคอมพวิเตอร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 60/2563 11/11/2562
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306 630114370660
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2
 รายการ 2,380.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) 
จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท023/2563 16/1/2563

307 630114357236
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 8 รายการ 9,291.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 200/2563 15/1/2563

308 630114333508 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ Laser 5,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ขุนตาล จ ากัด บริษทั แอดไวซ์ ขุนตาล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 193/2563 17/1/2563

309 630114326213
ซ้ือกระดาษทชิชูส าหรับงาน
ฝีมือ 9,800.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน 
จ ากัด

บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 196/2563 17/1/2563

310 630114315813
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน
 2 รายการ 16,400.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 187/2563 17/1/2562

311 630114283399 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 16 รายการ 67,012.52     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 121/2563 23/12/2562

312 630114283253 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 51,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/030 3/1/2563

313 630114283237 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,480.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/029 3/1/2563
314 630114283220 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/028 3/1/2563
315 630114283087 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 15,820.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/027 3/1/2563
316 630114283065 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 27,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/026 3/1/2563

317 630114283049 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 4,173.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงงานเภสัชกรรม
แหลมทองการแพทย์ จ ากัด

บริษทั โรงงานเภสัชกรรม
แหลมทองการแพทย์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/025 3/1/2563

318 630114283003 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 4,350.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/024 3/1/2563

319 630114282881 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/023 3/1/2563
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320 630114282850 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 21,828.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/022 3/1/2563

321 630114282829 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 5,300.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/021 3/1/2563

322 630114282447 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 19,237.53     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/020 3/1/2563

323 630114282419 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 11,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/019 3/1/2563

324 630114282387 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 16,777.60     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/018 3/1/2563

325 630114282341 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,420.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/017 3/1/2563

326 630114376592 ซ้ือหมึกพมิพ ์CF248A สีด า 13,080.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 201/2563 24/1/2563

327 630114282306 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จ ากัด บริษทั มาซา แลบ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/016 3/1/2563
328 630114282272 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 7,724.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/015 3/1/2563
329 630114261526 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 21,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/014 3/1/2563
330 630114261517 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 9,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/013 3/1/2563
331 630114261509 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/012 3/1/2563

332 630114261501 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 16,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/011 3/1/2563

333 630114261488 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 19,940.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/010 3/1/2563
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334 630114261481 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 38,520.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/009 3/1/2563

335 630114261467 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,575.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 
จ ากัด

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/008 3/1/2563

336 630114261303 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,680.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/007 3/1/2563
337 630114261290 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 12,091.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/006 3/1/2563

338 630114261275 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 7,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/005 3/1/2563

339 630114261261 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/004 3/1/2563

340 630114261240 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,980.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/003 3/1/2563

341 630114261224 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 7,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/002 3/1/2563
342 630114261202 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 10,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/001 3/1/2563

343 630114246000
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 
รายการ 6,640.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 181/2563 13/1/2563

344 630114245055
จ้างเหมาติดต้ังรางโค้ง        
 และผ้าม่าน 15,200.00     เฉพาะเจาะจง วริศราผ้าม่าน วริศราผ้าม่าน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 180/2563 15/1/2563
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345 630114227936
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ
ไปเผาท าลาย 8,470.00      เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 176/2563 29/11/2562

346 630114220671 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 26,342.33     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก074/2563 25/12/2562

347 630114220095 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 39,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก073/2563 6/12/2562

348 630114219678 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 4,314.24      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก072/2563 6/12/2562

349 630114219379 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 3,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก071/2563 6/12/2562

350 630114219027 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 8,771.86      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก070/2563 6/12/2562

351 630114218644 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 5,810.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก069/2563 6/12/2562

352 630114218356 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก068/2563 6/12/2562

353 630114218034 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 4,875.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
   แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
   แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก067/2563 28/11/2562

354 630114217727 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 2,440.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก066/2563 28/11/2562

355 630114217478 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 2,280.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก065/2563 28/11/2562

356 630114217205 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก064/2563 28/11/2562

357 630114216799 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,860.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก063/2563 28/11/2562
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รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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358 630114216559 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 3,757.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก062/2563 28/11/2562

359 630114216352 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,531.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก061/2563 12/11/2562

360 630114216164 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10 รายการ 27,837.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก060/2563 12/11/2562
361 630114215976 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 920.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก059/2563 12/11/2562

362 630114207170

จ้างเหมาบริการการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
พาหนะ 25,050.00     เฉพาะเจาะจง ต้าแมกซ์ยาง ต้าแมกซ์ยาง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 175/2563 10/1/2563

363 630114215685 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9 รายการ 27,130.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก058/2563 12/11/2562

364 630114215631 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 8,667.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก057/2563 12/11/2562
365 630114215575 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 13,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก056/2563 12/11/2562

366 630114209224 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 15,600.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก055/2563 12/11/2562

367 630114208799 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 2,250.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก054/2563 12/11/2562

368 630114208508 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6 รายการ 16,240.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก053/2563 12/11/2562

369 630114208178 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ 
จ ากัด

บริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก052/2563 12/11/2562

370 630114207967 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,407.50      เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก051/2563 12/11/2562
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371 630114207775 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,800.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพ
พอร์ต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพ
พอร์ต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก050/2563 12/11/2562

372 630114207125 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5 รายการ 24,870.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก049/2563 12/11/2562

373 630114204407
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2
 รายการ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้ทนัต
ภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้ทนัต
ภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท022/2563 7/1/2563

374 630114203838 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรรษา
เวชภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรรษา
เวชภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก048/2563 12/11/2562

375 630114199790
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานนครัว 
จ านวน 14 รายการ 15,862.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 033/2563 11/10/2562

376 630114185488
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 7,502.00      เฉพาะเจาะจง บริษทัทนัตสยาม จ ากัด บริษทัทนัตสยาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท021/2563 7/1/2563

377 630114183984
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท020/2563 6/1/2563

378 630114180629 ซ้ือวสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 147/2563 7/1/2563

379 621214262761 Delivery Drop Sensor 10,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 135/2562 20/12/2562

380 630114178413
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 5,040.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 171/2563 7/1/2563

381 630114170025
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 3 รายการ 10,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 170/2563 7/1/2563
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382 630114129292

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ 21,750.00     เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L024/2563 26/11/2562

383 630114125764
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 5 รายการ 69,959.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L0023/2563 6/12/2562

384 630114124327
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 6 รายการ 39,585.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L022/2563 12/12/2562

385 630114122700
ซ้ือวสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์
 จ านวน 2 รายการ 9,400.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี 
จ ากัด

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L021/2563 6/12/2562

386 630214374972
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 3,450.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช    (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช    (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท029/2563 18/2/2563

387 630214374049
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2
 รายการ 5,219.46      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช    (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช    (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท028/2563 18/2/2563

388 630214369115
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 3
 รายการ 8,620.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท027/2563 18/2/2563
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389 630214365252
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 10
 รายการ 8,756.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 272/2563 19/2/2563

390 630214328897 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,440.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/058 3/2/2563

391 630214328889 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,300.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์
มา

หา้งหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์
มา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/057 3/2/2563

392 630214328887 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 27,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/056 3/2/2563

393 630214328879 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/055 3/2/2563

394 630214328875 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/054 3/2/2563
395 630214328872 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/053 3/2/2563

396 630214328865 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 41,600.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/052 3/2/2563

397 630214328673 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 4,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/051 3/2/2563
398 630214328664 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 6,850.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/050 3/2/2563
399 630214328652 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 6,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/049 3/2/2563

400 630214328644 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 50,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/048 3/2/2563

401 630214328631 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 55,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/047 2563/047
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402 630214328621 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 46,900.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/046 3/2/2563

403 630214328605 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 7,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/045 3/2/2563

404 630214306547 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 13,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/044 3/2/2563

405 630214306545 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,897.50      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/043 3/2/2563

406 630214306542 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 16,700.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลพญาเม็งราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/042 3/2/2563
407 630214306538 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 82,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/041 3/2/2563

408 630214306535 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 45,475.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/040 3/2/2563

409 630214306534 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 10,500.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ท.ีพ.ี 1999 เอ.ท.ีพ.ี 1999 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/039 3/2/2563

410 630214306531 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 3 รายการ 6,600.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/038 3/2/2563

411 630214306440 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 4,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/037 3/2/2563

412 630214306435 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 15,580.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอรีส์ จ ากัด

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอรีส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/036 3/2/2563

413 630214306423 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 8,050.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/035 3/2/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

414 630214306419 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 35,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/034 3/2/2563

415 630214306402 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,160.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จ ากัด บริษทั ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/033 3/2/2563
416 630214306391 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,453.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/032 3/2/2563
417 630214306376 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 1,560.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/031 3/2/2563
418 630214314923 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏกิูล 5,000.00      เฉพาะเจาะจง เอกชัย วนัต๊ะ เอกชัย วนัต๊ะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 264/2563 20/2/2563

419 630214293860
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 5 
รายการ 5,150.00      เฉพาะเจาะจง ทเีควอเตอร์เทค ทเีควอเตอร์เทค คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 261/2563 19/2/2563

420 630214277305
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
หอ้งเก็บวสัดุทนัตกรรม 57,170.00     เฉพาะเจาะจง สุพสัด์ิ  เภารัตน์ สุพสัด์ิ  เภารัตน์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 252/2563 5/2/2563

421 630214275984
ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
 จ านวน 2 รายการ 6,480.00      เฉพาะเจาะจง สหธานีมาร์เก็ตต้ิง สหธานีมาร์เก็ตต้ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 257/2563 13/2/2563

422 630214268023 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 33,896.94     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก088/2563 28/1/2563

423 630214267927
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 96,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 
จ ากัด

บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 253/2563 7/2/2563

424 630214267763 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 5,890.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก087/2563 7/1/2562

425 630214267444
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10 
รายการ 24,563.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก086/2563 7/1/2563
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426 630214267017 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8 รายการ 7,720.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก085/2563 7/1/2563

427 630214265757 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 1,630.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก083/2563 17/1/2563

428 630214265377
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม     
จ านวน 1 รายการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้ทนัต
ภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้ทนัต
ภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท026/2563 12/2/2563

429 630214264627 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก082/2563 7/1/2563

430 630214261566 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก081/2563 7/1/2563

431 630214261173 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 920.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก080/2563 7/1/2563

432 630214260872
จ้างเหมาบริการอื่น จ านวน 
1 งาน 2,000.00      เฉพาะเจาะจง เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 256/2563 12/2/2563

433 630214260970 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 12,590.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก079/2563 7/1/2563

434 630214260693 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,176.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต 
เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด

บริษทั จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต 
เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก078/2563 25/12/2562

435 630214260500 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 3,380.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด บริษทั เรียลเมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก077/2563 25/12/2562



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

436 630214260075 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 766.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก076/2563 25/12/2562

437 630214259962 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช    (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช    (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก075/2563 25/12/2562

438 630214241899
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 1,900.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท025/2563 ท025/2563

439 630214239215
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 3,447.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท024/2563 7/2/2563

440 630214238673
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน
 6 รายการ 37,520.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 244/2563 7/2/2563

441 630214221076
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 5,474.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L033/2563 21/1/2563

442 630214216959
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 54,325.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L032/2563 20/1/2563

443 630214210571
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 4 รายการ 11,200.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L031/2563 13/1/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

444 630214205025

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 14 
รายการ 58,533.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L030/2563 10/1/2563

445 630214198258
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 6 รายการ 20,060.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L032/2563 21/1/2563

446 630214193921
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน 1 รายการ 25,650.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L029/2563 8/1/2563

447 630214159854
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 43,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L028/2563 6/1/2563

448 630214157501
ซ้ือวสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์
 จ านวน 1 รายการ 43,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L027/2563 6/1/2563

449 630214154785
ซ้ือวสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์
 จ านวน 3 รายการ 47,520.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L026/2563 6/1/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

450 630214153741

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบ
จัดเก็บและรับส่งภาพทาง
การแพทย์ 38,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 89/2563 1/11/2562

451 630214151760

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ 29,000.00     เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L025/2563 6/1/2563

452 630214149706
จ้างซ่อมยางรถยนต์หรือยาง
รถบรรทกุขนาดเล็ก 13,000.00     เฉพาะเจาะจง ต้าแม็กซ์ยาง ต้าแม็กซ์ยาง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 242/2563 11/2/2563

453 630214140451
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 5 
รายการ 1,020.00      เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 232/2563 7/2/2563

454 630214134827
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 21 
รายการ 5,736.00      เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 231/2563 6/2/2563

455 630214126432
จ้างเหมาขนย้ายขยะตอดเชื้อ
ไปเผาท าลาย 12,562.00     เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 240/2563 3/1/2563

456 630214048363
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 13
 รายการ 12,907.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 220/2563 30/1/2563

457 630214091474 ซ้ือทรายกรวด 9,000.00      เฉพาะเจาะจง สรวชิญ์  ไชยเลิศ สรวชิญ์  ไชยเลิศ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 226/2563 4/2/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

458 630214072518 ซ้ือเกจ์อ๊อกซิเจน 42,900.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 225/2563 28/1/2563

459 630214011880
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 3 รายการ 7,520.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 215/2563 27/1/2563

460 630214010446
ซ้ือหม้อหงุข้าว ขนาดไม่น้อย
กวา่ 6.5 ลิตร 2,190.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 214/2563 3/2/2563

461 630314427148
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 15,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 339/2563 19/3/2563

462 630314415743
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1
 รายการ 10,260.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 338/2563 20/3/2563

463 630314410396
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ 16,880.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 337/2563 16/3/2563

464 630314404355
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 1,356.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท084/2563 18/3/2563

465 630314306940
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 
รายการ 6,465.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 332/835 20/3/2563

466 630314370923
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 4
 รายการ 1,960.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท042/2563 16/3/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

467 630314363359
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2
 รายการ 4,520.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท041/2563 16/3/2563

468 630314330131 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/100 2/3/2563

469 630314330022 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 5,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/099 2/3/2563
470 630314330005 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 9,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/098 2/3/2563

471 630314329971 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 2 รายการ 3,650.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/097 2/3/2563

472 630314329950 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 16,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/096 2/3/2563

473 630314329926 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,075.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/095 2/3/2563

474 630314327837 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 13,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/092 2/3/2563

475 630314327809 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 17,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/091 2/3/2563

476 630314327779 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 12,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นานาซัพพลาย 99 จ ากัด บริษทั นานาซัพพลาย 99 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/090 2/3/2563

477 630314327760 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 38,200.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/089 2/3/2563

478 630314327735 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 10,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จ ากัด บริษทั มาซา แลบ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/088 2/3/2563
479 630314330299 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 6,020.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/087 2/3/2563
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480 630314327632 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5 รายการ 12,386.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/086 2/3/2563

481 630314327708 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,020.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/087 2/3/2563

482 630314349244
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2
 รายการ 3,340.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท040/2563 16/3/2563

483 630314348357
ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 15,900.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 333/2563 20/3/2563

484 630314330299 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 6,020.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/087 2/3/2563

485 630314349244
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2
 รายการ 3,340.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท040/2563 16/3/2563

486 630314342310
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2
 รายการ 31,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 334/2563 20/3/2563

487 630314319565
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,461.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L038/2563 21/2/2563

488 630314487533
จ้างเหมาบริการการอื่น 
จ านวน 1 งาน 3,590.00      เฉพาะเจาะจง เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ เมืองเทงิเพลท แอนด์ ดีไซน์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 256/2563 12/2/2563

489 630314318011 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 18,364.15     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก117/2563 27/2/2563
490 630314317661 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5 รายการ 17,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก116/2563 30/1/2563
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491 630314317343 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 21,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก115/2563 30/1/2563

492 630314316962
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 6 รายการ 18,572.50     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L037/2563 11/2/2563

493 630314317059 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 8,980.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก114/2563 30/1/2563

494 630314316423 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 920.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก112/2563 30/1/2563

495 630314315878 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 3,439.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เท
รดด้ิง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เท
รดด้ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก111/2563 30/1/2563

496 630314315387 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก110/2563 30/1/2563
497 630314315198 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,592.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก109/2563 30/1/2563
498 630314314978 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก108/2563 30/1/2563
499 630314312806 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 4,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  จ ากัด บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก107/2563 30/1/2563

500 630314312529 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก106/2563 30/1/2563

501 630314312245 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 9,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก105/2563 30/1/2563
502 630314311916 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,638.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก104/2563 30/1/2563
503 630314311513 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5 รายการ 8,688.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก103/2563 30/1/2563
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504 630314310409
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 7 รายการ 32,960.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L036/2563 11/2/2563

505 630314310515 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,180.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสต
ร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก102/2563 30/1/2563

506 630314310252 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 7,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก101/2563 30/1/2563

507 630314310033 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,470.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก100/2563 23/1/2563
508 630314309731 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 5,840.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก099/2563 23/1/2563
509 630314309302 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด บริษทั เรียลเมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก098/2563 23/1/2563

510 630314308877 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 6,614.74      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก097/2563 23/1/2563

511 630314308600 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6 รายการ 3,770.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก096/2563 23/1/2563

512 630314308347 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 2,740.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แม็ค เมดิคัล จ ากัด บริษทั แม็ค เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก095/2563 23/1/2563
513 630314308096 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก094/2563 23/1/2563

514 630314307780 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก093/2563 23/1/2563

515 630314306704
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 13,000.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L035/2563 5/2/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

516 630314306846 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  จ ากัด บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก092/2563 23/1/2563

517 630314306554 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,400.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก091/2563 23/1/2563

518 630314306266 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 4,300.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก090/2563 23/1/2563

519 630314306088 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 5,275.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก089/2563 23/1/2563
520 630314305798 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,658.50      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก088/2563 23/1/2563

521 630314295444

จ้างเหมาจัดจ้างการตรวจ
วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ
ทางการแพทย์ จ านวน 1 งาน 24,010.00     เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L034/2563 28/1/2563

522 630314290426
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 8 รายการ 9,910.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 330/2563 11/3/2563

523 630314286070
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 1,840.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท039/2563 10/3/2563

524 630314285725
จ้างเหมาท าความสะอาด
ระบบปรับอากาศรถยนต์ 3,500.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 324/2563 18/3/2563

525 630202000248
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
จ านวน 8 รายการ 430,170.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 2/2563 21/2/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

526 630314276153
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 5
 รายการ 10,840.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัทนัตสยาม จ ากัด บริษทัทนัตสยาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท038/2563 3/3/2563

527 630314274264
ซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ชนิด
ขาวด า 3,700.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 323/2563 13/3/2563

528 630314271299
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 8,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท037/2563 3/3/2563

529 630314270975
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
18000 บทียีู 23,900.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 322/2563 11/3/2563

530 630314270975
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
24000 บทียีู 30,900.00  เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 322/2563 11/3/2563

531 630314267332
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 2,230.95      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท036/2563 3/3/2563

532 630314264901
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 3
 รายการ 14,552.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท035/2563 3/3/2563

533 630314254121
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 2,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) 
จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท034/2563 3/3/2563

534 630314233091
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 5,992.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท033/2563 3/3/2563

535 630314230980
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 5
 รายการ 21,385.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท032/2563 28/2/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ
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ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่
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           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

536 630314225642
จ้างเหมาบริการอื่น จ านวน 
2 งาน 7,300.00      เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 293/2563 13/2/2563

537 630314220175
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 1 รายการ 5,820.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 292/2563 2/3/2563

538 630314219501
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 14,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 290/2563 2/3/2563

539 630314188518 ซ้ือพดัลม 3,570.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ 
จ ากัด

บริษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 310/2563 12/3/2563

540 630314207216
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 15 
รายการ 5,350.00      เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 318/2563 6/3/2563

541 630314191595 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7 รายการ 42,628.60     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย004 19/2/2563
542 630314191575 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 13 รายการ 91,168.15     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย002 30/1/2563

543 630314176947
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ
ไปเผาท าลาย 6,644.00      เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 309/2563 3/2/2563

544 630314172102
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม 
จ านวน 1 งาน 20,310.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต.003/2563 29/1/2563

545 630314170530 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/085 18/2/2563

546 630314170519 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 2,100.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/084 18/2/2563

547 630314170504 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,453.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/083 18/2/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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ของสัญญาหรอื
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         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

548 630314170397 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล 
อินดัสตรี จ ากัด

บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล 
อินดัสตรี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/082 18/2/2563

549 630314170343 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,054.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/081 18/2/2563

550 630314170330 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 82,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/080 18/2/2563

551 630314170287 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 15,913.04     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/079 18/2/2563

552 630314170271 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/078 18/2/2563

553 630314170257 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 55,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/077 18/2/2563

554 630314170241 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 38,520.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/076 18/2/2563

555 630314169733 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 15,750.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/075 18/2/2563

556 630314169555 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 1,416.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/074 18/2/2563

557 630314169516 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/073 18/2/2563

558 630314169500 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 13,995.60     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/072 18/2/2563
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559 630314169459 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 17,334.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/071 18/2/2563

560 630314169429 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/070 18/2/2563

561 630314169410 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 12,960.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/069 18/2/2563

562 630314161938
ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 2,880.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 308/2563 6/3/2563

563 630314157545
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน
 2 รายการ 3,975.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 307/2563 6/3/2563

564 630314152059 ซ้ือPower injector 13,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 297/2563 3/3/2563

565 630314148853 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 12,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/068 18/2/2563

566 630314148840 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,880.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/067 18/2/2563

567 630314148830 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,600.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/066 18/2/2563

568 630314148751 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 29,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/065 18/2/2563
569 630314148732 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 5,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/064 18/2/2563
570 630314148691 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 6,175.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/063 18/2/2563

571 630314148673 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 3,565.24      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/063 18/2/2563
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572 630314148659 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4 รายการ 18,000.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลพญาเม็งราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/061 18/2/2563
573 630314148644 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เภสัชกรรม เค.บ.ีจ ากัด บริษทั เภสัชกรรม เค.บ.ีจ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/060 18/2/2563
574 630314148635 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 9,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/059 18/2/2563

575 630314140144
การจ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม
 จ านวน 1 งาน 18,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต.002/2563 27/12/2562

576 630314128979 ซ้ือเคร่ืองซักผ้า 4,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 295/2563 4/3/2563

577 630314128333 ซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 9,998.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 294/2563 4/3/2563

578 630314122719
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 4
 รายการ 5,850.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) 
จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท030/2563 28/2/2563

579 630314026579

จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
ปั๊มพร้อมเช็คระบบปั๊ม 
จ านวน 3 รายการ 24,400.00     เฉพาะเจาะจง ธติิเอ็นจิเนียร่ิงซัพพลาย ธติิเอ็นจิเนียร่ิงซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 283/2563 2/3/2563

580 630314068242
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 11 รายการ 7,780.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 288/2563 28/2/2563

581 630314065042
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 12,670.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 287/2563 26/2/2563

582 630314063385 ซ้ือถังขยะ 11,340.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 286/2563 26/2/2563
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583 630214294514
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ 10,752.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 263/2563 21/2/2563

584 630314022293
ซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 2 
รายการ 12,800.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมด
แคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมด
แคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 282/2563 18/2/2563

585 630314005844
ซ้ือDrop Sensor Infusion 
Pump Terumo TE - 112 15,500.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมด
แคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมด
แคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 280/2563 19/2/2563

586 630314003246 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 13 รายการ 100,780.26   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย001 7/1/2563

587 630414456674
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 12 รายการ 16,793.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 418/2563 23/4/2563

588 630414434841
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ
ไปเผาท าลาย จ านวน 1 งาน 6,050.00      เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 409/2563 5/3/2563

589 630414429610
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 1 รายการ 11,760.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน 
จ ากัด

บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 408/2563 15/4/2563

590 630414421629 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,453.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/161 17/4/2563
591 630414421624 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 21,828.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/160 17/4/2563

592 630414421619 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส 
จ ากัด

บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/159 17/4/2563

593 630414421612 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 12,000.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานเลิศ
สิงหเ์ภสัชกรรม

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานเลิศ
สิงหเ์ภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/158 17/4/2563
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594 630414421603 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,720.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/157 17/4/2563

595 630414421597 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 29,800.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/156 17/4/2563

596 630414421590 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 30,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/155 17/4/2563

597 630414421578 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 5,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/154 17/4/2563
598 630414421566 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/153 17/4/2563
599 630414421528 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10 รายการ 51,134.60     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย010 14/4/2563
600 630414421517 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4 รายการ 41,495.20     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย009 8/4/2563
601 630414421500 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 11 รายการ 164,967.56   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย008 25/3/2563

602 630414415029
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว
จ านวน 3 รายการ 6,505.60      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 155/2563 19/12/2562

603 630414370435
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 15,720.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 407/2563 17/4/2563

604 630414334997
จ้างเหมาติดต้ังอุปกรณ์
สัญญาณเรียกพยาบาล 39,960.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีโทรศัพท์ ร้านโชคดีโทรศัพท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 343/2563 27/3/2563

605 630414340762
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 10
 รายการ 14,520.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 404/2563 15/4/2563
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606 630414335169
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 3 รายการ 12,904.20     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 403/2563 15/4/2563

607 630414128131
ซ้ือยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา 
จ านวน 5 รายการ 4,918.25      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 362/2563 20/3/2563

608 630314342310
ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2
 รายการ 31,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 334/2563 20/3/2563

609 630414323351
จ้างเหมาติดต้ังประตูหอ้งพกั
แพทย์ 6,500.00      เฉพาะเจาะจง วรัชญ์  ดินดิบ วรัชญ์  ดินดิบ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 400/2563 16/4/2563

610 630414291537 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/152 1/4/2563
611 630414291528 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 29,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/151 1/4/2563
612 630414291520 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,420.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/150 1/4/2563

613 630414291510 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/149 1/4/2563

614 630414291501 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/148 1/4/2563

615 630414291484 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 9,707.04      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/147 1/4/2563

616 630414291477 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 12,305.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/146 1/4/2563

617 630414291467 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 23,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/145 1/4/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

618 630414291412 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 11,200.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/144 1/4/2563

619 630414291406 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 19,600.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/143 1/4/2563

620 630414291394 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 1,425.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) 
จ ากัด

บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/142 1/4/2563

621 630414291356 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 10,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จ ากัด บริษทั มาซา แลบ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/141 1/4/2563
622 630414291344 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/140 1/4/2563
623 630414291327 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/139 1/4/2563

624 630414291318 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/138 1/4/2563

625 630414291308 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,210.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/126 1/4/2563

626 630414171504 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 13,995.60     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/137 1/4/2563

627 630414171497 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 34,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/136 1/4/2563

628 630414171491 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4 รายการ 24,860.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอรีส์ จ ากัด

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอรีส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/135 1/4/2563

629 630414171478 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นานาซัพพลาย 99 จ ากัด บริษทั นานาซัพพลาย 99 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/134 1/4/2563
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630 630414171471 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 22,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/133 1/4/2563

631 630414171266 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 21,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/132 1/4/2563
632 630414171257 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 2,993.75      เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากัด บริษทั วทิยาศรม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/131 1/4/2563

633 630414171249 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รากยาร 3,660.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/130 1/4/2563

634 630414171237 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 12,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/129 1/4/2563

635 630414171230 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 24,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/128 1/4/2563

636 630414171228 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/127 1/4/2563

637 630414171222 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,210.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/126 1/4/2563

638 630414171214 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/125 1/4/2563

639 630414171207
ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุ
ส้ินเปลืองคลังสินค้า 4,280.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/124 1/4/2563

640 630414171198 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/123 1/4/2563

641 630414171188 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รากยาร 11,342.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/122 1/4/2563

642 630414171174 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,760.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/121 1/4/2563
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643 630414171160 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 13 รายการ 46,872.51     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย005 4/3/2563

644 630414302198
จ้างเหมาท า Air 
InflectionTsolation Room 25,000.00     เฉพาะเจาะจง ครีเอทฟี ดิจิตอล มีเดีย ครีเอทฟี ดิจิตอล มีเดีย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 399/2563 3/4/2563

645 630414301559
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 15,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 339/2563 19/3/2563

646 630414297291
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 8 รายการ 9,910.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 330/2563 11/3/2563

647 630414277576
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 7 รายการ 32,960.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L036/2563 11/2/2563

648 630414272720

จ้างเหมาตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทาง  
การแพทย์ จ านวน 1 งาน 6,750.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิส
เทม็ส์ จ ากัด

บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิส
เทม็ส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 380/2563 28/2/2563

649 630414266446
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 10,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท044/2563 8/4/2563

650 630414263936
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 30000 บทียีู 42,800.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 396/2563 3/4/2563
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651 630414254787 ซ้ือตลับเลเซอร์ TN1000 สีด า 9,480.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 395/2563 25/3/2563

652 630414251346 ซ้ือพดัลมไอเย็น 9,976.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง  จ ากัด บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 392/2563 26/3/2563

653 630414245310 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 9,000.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิ
คอล เทรดด้ิง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิ
คอล เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก127/2563 27/2/2563

654 630414244894 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 12,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก126/2563 6/2/2563

655 630414244280 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก125/2563 6/2/2563
656 630414241577 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 4,480.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก124/2563 6/2/2563
657 630414241440 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก123/2563 6/2/2563
658 630414241317 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,317.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก122/2563 6/2/2563
659 630414235206 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,712.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก121/2563 6/2/2563
660 630414234808 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 14,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก120/2563 6/2/2563

661 630414234383 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รยการ 1,926.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก119/2563 6/2/2563

662 630414233612 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 6,195.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก118/2563 6/2/2563

663 630414227027
ซ้ือPOSE SR 1 พร้อมหวั
สเปรย์และแปรงขัด 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 384/2563 18/3/2563
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664 630414209745
ซ้ือวสัดุอื่น จ านวน 28 
รายการ 14,916.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเงินไหลมา
คอนกรีต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเงินไหลมา
คอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 382/2563 27/3/2563

665 630414203467
ซ้ือเคร่ืองวดัความดัน     
แบบต้ังโต๊ะ 12,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 383/2563 18/3/2563

666 630414188097 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 21,865.63     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก141/2563 27/3/2563
667 630414187453 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก140/2563 27/2/2563
668 630414187001 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 11,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก139/2563 27/2/2563
669 630414186672 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 10,790.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก138/2563 27/2/2563

670 630414183238 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 9,100.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก137/2563 27/2/2563

671 630214394472 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 10,657.20     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 278/2563 278/2563

672 630414182521 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,980.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก136/2563 27/2/2563
673 630414181916 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 24,000.00     เฉพาะเจาะจง ไบร์ท การแพทย์ ไบร์ท การแพทย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก135/2563 27/2/2563

674 630414181382 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก134/2563 27/2/2563

675 630414180073 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายกาาร 7,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก133/2563 27/2/2563
676 630414179475 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,750.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก132/2563 27/2/2563

677 630414179178 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 1,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก131/2563 27/2/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

678 630414178802 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8 รายการ 15,920.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก130/2563 27/2/2563

679 630414178268 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 17,830.48     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก129/2563 27/2/2563

680 630414178132 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 5,296.50      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก128/2563 27/2/2563

681 630414151672
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม 
จ านวน 1 งาน 11,880.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต.004/2563 28/2/2563

682 630414149398
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 31,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L045/2563 23/3/2563

683 630414136583
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 3,600.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L044/2563 13/3/2563

684 630414129645
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 9,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเค เมดิเทค จ ากัด บริษทั เอสเค เมดิเทค จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L043/2563 13/3/2563

685 630414125200
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 6 รายการ 29,232.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L042/2563 13/3/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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686 630414117975

จ้างเหมาฝังกลบบอ่ทิ้งขยะ
ทั่วไปและขุดลอกสระน้ าบอ่
พกัน้ าเสีย 9,000.00      เฉพาะเจาะจง ศุภชัย แก้ววงค์ ศุภชัย แก้ววงค์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 361/2563 26/3/2563

687 630414117352
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 27,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L041/2563 13/3/2563

688 630414113496
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 4 รายการ 107,850.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L040/2563 9/3/2563

689 630414108453

จ้างเหมาจัดจ้างการตรวจ
วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ
ทางการแพทย์ จ านวน 1 งาน 5,700.00      เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L039/2563 24/2/2563

690 630414105938
ซ้ือวสัดุประปา จ านวน 2 
รายการ 9,240.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 360/2563 1/4/2563

691 630414103460
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 10,350.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 359/2563 27/3/2563

692 630414080961 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 82,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/120 20/3/2563

693 630414080955 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/119 20/3/2563

694 630414080952 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/118 20/3/2563
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695 630414080950 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 23,600.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/117 20/3/2563

696 630414080945 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 9,253.36      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/116 20/3/2563

697 630414080943 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 11,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/115 2563/115

698 630414080938 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 38,520.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/114 20/3/2563

699 630414080932 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 51,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/113 20/3/2563

700 630414080926 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 14,808.80     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/112 20/3/2563

701 630414080921 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,080.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/111 20/3/2563

702 630414080914 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 22,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/110 20/3/2563
703 630414080908 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 51,840.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/109 20/3/2563

704 630414080898 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยาเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยาเสพติด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/108 20/3/2563

705 630414080894 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,560.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/107 20/3/2563
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706 630414080891 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 13,910.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/106 20/3/2563

707 630414080884 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,575.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 
จ ากัด

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/105 20/3/2563

708 630414080880 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 5,010.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/104 20/3/2563

709 630414096201
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 3 รายการ 5,692.40      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 358/2563 24/3/2563

710 630414080877 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 10,065.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/103 20/3/2563

711 630414093333
ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 6 
รายการ 12,885.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 357/2563 24/3/2563

712 630414090072
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 12
 รายการ 8,228.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 356/2563 24/3/2563

713 630414080870 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,300.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส 
จ ากัด

บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/102 20/3/2563

714 630414080863 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 21,400.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/101 20/3/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

715 630301012259

ซ้ือเคร่ืองส่องทารกตัวเหลือง
แบบสองด้าน โรงพยาบาล
ขุนตาล ต าบลยางฮอม 
อ าเภอขุนตาล จังหวดั
เชียงราย 136,500.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต.3/2563 30/3/2563

716 630514220766 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 1,914.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 

(อ านวยเภสัช) จ ากัด
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/180 1/5/2563

717 630514220716 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 56,100.00     
เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 

(มหาชน)
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/179 1/5/2563

718 630514220676 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 17,600.00     
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/178 1/5/2563

719 630514220613 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/177 1/5/2563

720 630514220539 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,240.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) 

จ ากัด
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/176 1/5/2563

721 630514220468 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 8,100.00      
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/175 1/5/2563

722 630514220372 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,720.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  

จ ากัด
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/174 1/5/2563

723 630514220297 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 4,800.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  

จ ากัด
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/173 1/5/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
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ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่
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           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

724 630514220210 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 40,400.00     
เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 

จ ากัด
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/172 1/5/2563

725 630514220117 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/171 1/5/2563
726 630514220035 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/170 1/5/2563

727 630514216651 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 3,125.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 

จ ากัด
บริษทั พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/169 1/5/2563

728 630514216343 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,300.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส 

จ ากัด
บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/168 1/5/2563

729 630514216026 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 82,080.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/167 1/5/2563
730 630514215736 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/166 1/5/2563

731 630514215419 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,320.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/165 1/5/2563

732 630514215056 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,000.00      
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.

แลบบอเรตอร่ี
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/164 1/5/2563

733 630514214577 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,680.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/163 1/5/2563
734 630514214204 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/162 1/5/2563
735 630514149840 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 31,880.46     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย006 13/3/2563

736 630514135182
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
จ านวน 1 รายการ 59,980.00     

เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 394/2563 15/4/2563

737 630514125485
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน
 11 รายการ 46,540.00     

เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 419/2563 24/4/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

738 630514118076
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน
 4 รายการ 7,468.00      

เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 416/2563 10/4/2563

739 630514110763

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)ขนาด 
18000 บทียีูและ
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)ขนาด 24000 บทียีู 95,300.00     

เฉพาะเจาะจง

ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 417/2563 24/4/2563

740 630514079427
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 5 รายการ 8,400.00      

เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L049/2563 6/4/2563

741 630514071440

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 1 งาน 6,500.00      

เฉพาะเจาะจง

นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L048/2563 25/3/2563

742 630514069753
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 13,000.00     

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L047/2563 1/4/2563

743 630514067873

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 10 
รายการ 23,607.50     

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L046/2563 6/4/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

744 630514056639
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 6,078.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 426/2563 30/4/2563

745 630414317652
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 
รายการ 12,840.00     

เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 401/2563 21/4/2563

746 630514034033 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6 รายการ 61,750.00     
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพ

พอร์ต
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพ
พอร์ต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก150/2563 25/3/2563

747 630514033743 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 5,800.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก149/2563 25/3/2563

748 630514033694
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน
 3 รายการ 7,668.00      

เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 422/2563 29/4/2563

749 630514033478 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 13 รายการ 45,310.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก148/2563 25/3/2563

750 630514032025 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 4,516.00      
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์

 แล็ป
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก147/2563 25/3/2563

751 630514031748 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 2,640.00      
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์

 แล็ป
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก146/2563 25/3/2563

752 630514031453 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9 รายการ 21,130.00     
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์

 แล็ป
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก145/2563 25/3/2563

753 630514031254 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7 รายการ 43,170.00     
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์

 แล็ป
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก144/2563 25/3/2563

754 630514030747 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,568.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก143/2563 25/3/2563

755 630514029730 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7 รายการ 42,942.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก142/2563 25/3/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

756 630514027129
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 2 
รายการ 7,280.00      

เฉพาะเจาะจง
ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 415/2563 10/4/2563

757 630514003466
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 
รายการ 13,590.00     

เฉพาะเจาะจง
ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 414/2563 9/4/2563

758 630414469583 จ้างซ่อมเตียงปรับระดับได้ 9,000.00      
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ว ีเอส เอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด บริษทั ว ีเอส เอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 412/2563 9/4/2563

759 630514281689
ซ้ือวสัดุอื่น จ านวน 20 
รายการ 6,445.00      

เฉพาะเจาะจง
เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 461/2563 8/5/2563

760 630514280916
 ซ้ือวสัดุอื่น จ านวน 17 
รายการ 5,243.00      

เฉพาะเจาะจง
เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 460/2563 8/5/2563

761 630514279390
ซ้ือวสัดุประปา จ านวน 1 
รายการ 8,800.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 463/2563 15/5/2563

762 630514279346
 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 9,480.00      

เฉพาะเจาะจง บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 462/2563 18/5/2563

763 630514279247
 ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 12
 รายการ 7,335.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 459/2563 8/5/2563

764 630614335131
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 7,830.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 530/2563 16/6/63

765 630614305143
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 8,816.80      

เฉพาะเจาะจง บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 527/2563 15/6/63



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
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ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

766 630614301788
ซ้ือวสัดุประปา จ านวน 1 
รายการ 8,800.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 526/2563 15/6/63

767 630614255899
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม 
จ านวน 1 งาน 13,050.00     

เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต.005/2563 14/5/63

768 630614253418

จ้างเหมาเคล่ือนย้ายและ
ติดต้ังเคร่ือง X-Ray หอ้งทนั
ตกรรมจ านวน 1 งาน 8,000.00      

เฉพาะเจาะจง

บริษทัทนัตสยาม จ ากัด บริษทัทนัตสยาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 515/2563 5/6/63

769 630614031908
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทางการ
แพทย์ 8,500.00      

เฉพาะเจาะจง
บริษทัทนัตสยาม จ ากัด บริษทัทนัตสยาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 483/2563 2/6/63

770 630614247782
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ 80,000.00     

เฉพาะเจาะจง
เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 517/2563 11/6/63

771 630614247115 ซ้ือ POSEZYME-LF 10,260.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 479/2563 22/5/63

772 630614246036
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ
ไปเผาท าลาย 9,768.00      

เฉพาะเจาะจง
ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 512/2563 30/4/63

773 630614221615
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 8,390.00      

เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฟร์ิสฟสิิโอ จ ากัด บริษทั เฟร์ิสฟสิิโอ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 478/2563 15/5/63

774 630114152745

จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูลโรงพยาบาลขุน
ตาลเข้ากับระบบ Hosmerge 95,501.33     

เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 164/2563 13/1/63



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่
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           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

775 630614190513 ซ้ือปรอทวดัไข้ดิจิตอล 3,600.00      เฉพาะเจาะจง เชียงรายเคร่ืองมือแพทย์ เชียงรายเคร่ืองมือแพทย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 510/2563 10/6/63

776 630614138146
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน18
 รายการ 36,810.00     

เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 501/2563 10/6/63

777 630514291259 ซ้ือกล้องวงจรปดิ 118,300.00   เฉพาะเจาะจง กล้องวงจรปดิ กล้องวงจรปดิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 464/2562 22/5/63
778 630614006178 ซ้ือจักรยานยนต์ 51,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงรายสินธานี จ ากัด บริษทั เชียงรายสินธานี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 480/2563 1/6/63

779 630614094970
ซ้ือโทรทศัน์ LED TV ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 55นิ้ว 29,980.00     

เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 490/2563 5/6/63

780 630614137398
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 10,350.00     

เฉพาะเจาะจง
หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 500/2563 5/6/63

781 630614135260
ซ้ือAlere HIV Combo 100
 test/psck 25,600.00     

เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 445/2563 8/5/63

782 630614135118
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 9 รายการ 12,835.00     

เฉพาะเจาะจง
ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 499/2563 4/6/63

783 630614131609
ซ้ือยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา
จ านวน 5 รายการ 14,980.00     

เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 498/2563 1/6/63

784 630614128612
ซ้ือยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา
จ านวน 7 รายการ 34,992.00     

เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 451/2563 18/5/63

785 630614082936 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5 รายการ 18,300.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลพญาเม็งราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/199 1/6/63
786 630614082931 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9 รายการ 102,415.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย012 27/5/63

787 630614082930 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,550.00      
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/198 22/5/63



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
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ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

788 630614082921 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 5,756.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 

โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/197 22/5/63

789 630614082917 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,965.00      
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ

ฟาร์มาซี
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/196 22/5/63

790 630614082914 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,560.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/195 22/5/63

791 630614082912 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 13,500.00     
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/194 22/5/63

792 630614082910 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 28,727.36     
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/193 22/5/63

793 630614082907 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 12,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/192 22/5/63

794 630614082905 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,997.52      
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/191 22/5/63

795 630614082900 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 12,875.00     
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ

ฟาร์มาซี
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/190 22/5/63

796 630614082897 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,453.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/189 22/5/63

797 630614082892 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 18,400.00     
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.

แลบบอเรตอร่ี
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.
แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/188 22/5/63

798 630614082888 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 17,700.00     
เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 

จ ากัด
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/187 22/5/63

799 630614082878 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 1,944.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/186 22/5/63
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         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

800 630614082873 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 13,380.00     
เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอ

ราทอรีส์ จ ากัด
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอรีส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/185 22/5/63

801 630614082871 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/184 22/5/63

802 630614082868 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 24,000.00     
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/183 22/5/63

803 630614082866 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 12,900.00     
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/182 22/5/63

804 630614082861 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,850.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/181 22/5/63

805 630614084870
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 8,770.00      

เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L053/2563 12/5/63

806 630614073203
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 43,800.00     

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L052/2563 5/5/63

807 630614071119
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 43,200.00     

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L051/2563 7/5/63
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808 630614069177

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 1 งาน 8,965.00      

เฉพาะเจาะจง

นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L050/2563 22/4/63

809 630514362142
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 3,936.00      

เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท046/2563 2/5/63

810 630514360457
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1
 รายการ 2,170.00      

เฉพาะเจาะจง
บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท045/2563 20/5/63

811 630518000418
จ้างเหมาก าจัดปลวก 
บริการก าจัดปลวก 28,890.00     

เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ท สตาร์ เพสท ์
เซอร์วสิ

หจก.นอร์ท สตาร์ เพสท ์
เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 433/2563 12/5/63

812 630514304421
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 
รายการ 8,364.00      

เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 466/2563 22/5/63

813 630514299670 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 23,292.08     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก165/2563 28/4/63

814 630514299439 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 4,280.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก164/2563 2/4/63

815 630514299116 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,638.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก163/2563 2/4/63
816 630514298872 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 3,435.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก162/2563 2/4/63
817 630514298547 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 3,680.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก161/2563 27/3/63
818 630514298097 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,081.60      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก160/2563 27/3/63
819 630514297835 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  จ ากัด บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก159/2563 27/3/63
820 630514297620 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก158/2563 27/3/63
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821 630514295650 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 14,000.00     
เฉพาะเจาะจง

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล  จ ากัด บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก157/2563 27/3/63

822 630514295382 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6 รายการ 33,840.00     
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 

จ ากัด
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก156/2563 27/3/63

823 630514294963 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,180.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก155/2563 27/3/63
824 630514294605 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,980.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก154/2563 27/3/63
825 630514294237 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 13,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัดบริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก153/2563 27/3/63
826 630514294031 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 38,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก152/2563 27/3/63
827 630514293810 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 14,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก151/2563 27/03/2563

828 630514074720
จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า Image
รุ่น HE-60 ปอนด์ 14,017.00     

เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 431/2563 8/5/63

829 630614396144 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,090.00      
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์

 แล็ป
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก172/2563 19/5/63

830 630614396510 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 3,600.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 

จ ากัด
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก173/2563 19/5/63

831 630614395916 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 3,941.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก171/2563 19/5/63

832 630614395850
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 
รายการ 5,430.00      

เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 534/2563 19/6/63

833 630614397355 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,900.00      
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์

 แล็ป
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์
 แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก176/2563 5/6/63



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

834 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 19/5/63

835 630614396850 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก174/2563 19/5/63

836 630614395714 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,610.00      
เฉพาะเจาะจง บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 

(1992)จ ากัด
บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก170/2563 8/5/63

837 630614395460 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,000.00      
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิ

คอล เทรดด้ิง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิ
คอล เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก169/2563 8/5/63

838 630614395355 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 12,000.00     
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก168/2563 8/5/63

839 630614395245 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,900.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก167/2563 8/5/63
840 630614395138 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 10,751.42     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก166/2563 8/5/63

841 630614376922 ซ้ือรถเข็นท าแผล 13,500.00     
เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมด

แคร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมด
แคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 524/2563 4/6/63

842 630614358357
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 3 
รายการ 8,080.00      

เฉพาะเจาะจง
ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 533/2563 10/6/63

843 630614407042

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอล (DR)พร้อม
ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพ
ทางการแพทย(์PACS) 38,000.00     

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 187/2563 29/11/62



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

844
630714357164 ซ้ือวสัดุประปา จ านวน 2 

รายการ
9,680.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 604/2563 17/7/2563

845
630714356704 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ

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

846
630714355431 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 

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

847

630714280763 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 
รายการรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ

6,164.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ือง
เขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 595/2563 13/7/2563

848
630714270235 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 

รายการ
30,000.00     เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 594/1481 13/7/2563

849
630714243513 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1

 รายการ
1,730.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น

 จ ากัด
บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท052/2563 8/7/2563

850
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

851
630714235040 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1

 รายการ
1,470.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์

ปอเรชั่น จ ากัด
บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท050/2563 8/7/2563

852
630714232360 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2

 รายการ
23,272.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท049/2563 8/7/2563

853
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



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

854
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

855
630714217127 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 

จ านวน 2 รายการ
8,520.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 

จ ากัด
บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 575/2563 8/7/2563

856
630714213600 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 

จ านวน 5 รายการ
13,830.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 576/2563 8/7/2563

857
630714200900 จ้างเหมาบริการอื่น จ านวน 

1 งาน
7,250.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 574/1456 8/7/2563

858
630714172960 จ้างเหมาท าความสะอาด

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

859 630714194523 ซ้ือรองเทา้บู้ทยางกันไฟฟา้ 5,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยการไฟฟา้ ร้านแสงไทยการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 578/2563 6/7/2563

860
630714185919 ซ้ือเคร่ืองบนัทกึกล้องวงจรปดิ 5,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ขุนตาล จ ากัด บริษทั แอดไวซ์ ขุนตาล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 577/2563 3/7/2563

861
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

862
630714174912 ซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาดไม่

น้อยกวา่ 16 นิ้ว
6,900.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 571/2563 1/7/2563

863

630714149527 จ้างเหมาท าอ่างล้าง
เคร่ืองมือและปรับปรุง 
septic tank งานผู้ปว่ยใน

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



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

864

630714141608 จ้างเหมาส่งตรวจ
เซลล์มะเร็งปากมดลูก pap 
smear จ านวน 1 งาน

12,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิส
เทม็ส์ จ ากัด

บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิส
เทม็ส์ จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 558/2563 4/6/2563

865
630522019814 จ้างเหมาปรับปรุงทางเดิน

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

866

630614294614 จ้างปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายโรงพยาบาลขุนตาล

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

867
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

868
630714093344 ซ้ือเคร่ืองฟงัเสียงหวัใจเด็ก

ในครรภแ์บบต้ังโต๊ะ
48,000.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมด

แคร์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมด
แคร์

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 552/2563 5/6/2563

869

630714091838 จ้างเหมาการตรวจ
เซลล์มะเร็งปากมดลูก pap 
smear จ านวน 1 งาน

5,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิส
เทม็ส์ จ ากัด

บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิส
เทม็ส์ จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 554/2563 27/3/2563

870 630714089527 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 20,709.13     เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก177/2563 18/6/2563

871
630714080888 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทางการ

แพทย์ จ านวน 2 รายการ
5,850.00      เฉพาะเจาะจง เอบ ีซัพพลาย เอบ ีซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 551/2563 5/6/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

872

630714079436 จ้างเหมาส่งน้ าประปาและ
น้ าจากระบบบ าบดัน้ าเสียส่ง
ตรวจคุณภาพ จ านวน 2 งาน

7,300.00      เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 550/2563 10/6/2563

873

630714074294 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 2 รายการ

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

874

630714068705 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 7 รายการ

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

875

630714052581 จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 14 รายการ

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

876 630614436669 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8 รายการ 31,183.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย014 18/6/2563

877
630614436594 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 30,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/216 12/6/2563

878
630614436461 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 11,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/215 12/6/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

879
630614436275 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 16,380.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 

(อ านวยเภสัช) จ ากัด
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/214 12/6/2563

880
630614436203 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,276.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/213 12/6/2563

881
630614436097 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 17,334.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/212 12/6/2563

882
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

883 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

884
630614435586 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,640.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เกอร์เทค 

อินเตอร์เนชั่นแนล
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เกอร์เทค 
อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/209 12/6/2563

885 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
886 630614435094 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/207 12/6/2563
887 630614434942 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 13,420.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/206 12/6/2563
888 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
889 630614434470 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/204 12/6/2563

890
630614434263 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 51,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/203 12/6/2563

891 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
892 630614433808 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 5,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/201 12/6/2563
893 630614433610 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด บริษทั มาสุ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/200 12/6/2563



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซ้ือ / จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง วันที่

แบบ  สขร.1
           ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

         ประจ าเดือน ตุลาคม 62 - กรกฏาคม 63

894

630614415932 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอล (DR)พร้อม
ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพ
ทางการแพทย(์PACS)

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

895
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

896 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


