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ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

1  6405A1167215

เช่าเคร่ืองอา่นและแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์เปน็ระบบดิจิตอล 
(DR)พร้อมระบบจัดเกบ็และรับส่ง
ภาพทางการแพทย์(PACS) 41,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากดั บริษทั ศินะ เมด จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 10/2563 31/7/2563 

2 640814116009
จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ จ านวน 2 
รายการ 780.00          เฉพาะเจาะจง สล่าอว้น สล่าอว้น คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 610/2564 27/7/2564

3 640814115327 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองซักผ้า 12,500.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วิส ต้นปล้องเซอร์วิส คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 609/2564 23/7/2564

4 640814103336
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 
รายการ 24,965.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากดั

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 588/2564 30/7/2564

5 640814100939 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,860.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย156/2564 2/7/2564

6 640814100319 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 19,150.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 
จ ากดั

บริษทั เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย154/2564 2/7/2564

7 640814095897 ซ้ือเวชภภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 1,825.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากดั

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย153/2564 8/7/2564

8 640814094554 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,430.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย152/2564 2/7/2564
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9 640814092550 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 2,460.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ท.ีโอ.เคมคีอลส์
(1979) จ ากดั

บริษทั ท.ีโอ.เคมคีอลส์
(1979) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย151/2564 2/7/2564

10 640814092101 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 13 รายการ 7,325.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 584/2564 30/7/2564

11 640814086023 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,640.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เกอร์
เทค อนิเตอร์เนชั่นแนล

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เกอร์
เทค อนิเตอร์เนชั่นแนล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย150/2564 2/7/2564

12 640814084270 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 1,215.00        เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 586/2564 23/7/2564

13 640814083254 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,600.00        เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนสามญันติิ
บคุคล โรงงานเภสัช
กรรมพอนด์เคมคีอล 
ประเทศไทย

หา้งหุ้นส่วนสามญันติิ
บคุคล โรงงานเภสัช
กรรมพอนด์เคมคีอล 
ประเทศไทย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย150/2564 2/7/2564

14 640814081273 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 8,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั แกว้มงักรเภสัช 
จ ากดั

บริษทั แกว้มงักรเภสัช 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย149/2564 2/7/2564

15 640814076287 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 21,840.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.เอน็.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี (อ านวยเภสัช) 
จ ากดั

บริษทั เอ.เอน็.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี (อ านวยเภสัช) 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย148/2564 2/7/2564

16 640814075605 ซ้ือข้าวสาร จ านวน 125 กโิลกรัม 5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นายฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 583/2564 23/7/2564
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17 640814071693 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 82,080.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง
 จ ากดั

บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง
 จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย146/2564 2/7/2564

18 640814069938 จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอมจ านวน 1 งาน 21,045.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก็ซา ซีแลม 
จ ากดั

บริษทั เอก็ซา ซีแลม 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต010/2564 29/6/2564

19 640814069509 ซ้ือไข่ไก ่จ านวน 3 แผง 345.00          เฉพาะเจาะจง นายวีระพงค์ ค าสุรีย์ นายวีระพงค์ ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 580/2564 22/7/2564

20 640814063667 ซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 4,299.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั สินธานอีเีล็ค
ทรอนกิค์ จ ากดั

บริษทั สินธานอีเีล็ค
ทรอนกิค์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 580/2564 21/6/2564

21 640814061665 จ้างเหมาส่งยาใหก้บัผู้มารับบริการ 15,711.00      เฉพาะเจาะจง สุรศักด์ิ  อาวุธ สุรศักด์ิ  อาวุธ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 580/2564 21/6/2564

22 640814060014
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 1 รายการ 6,500.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั ท ีท ีเบสท ์เมดิ
คัล จ ากดั

บริษทั ท ีท ีเบสท ์เมดิ
คัล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L083/2564 16/7/2564

23 640814057990
ซ้ือวัสดุวิทยาสาตร์การแพทย์จ านวน 
1 รายการ 16,050.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเมง็
รายเมดิคัลแล็บ

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเมง็
รายเมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L082/2564 16/7/2564

24 640814054009
ซ้ือวัสดุวิทยาสาสตร์การแพทย์จ านวน
 6 รายการ 17,210.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน ์
กรุ๊ป จ ากดั

บริษทั เค.เอส.ซายน ์
กรุ๊ป จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L081/2564 16/7/2564

25 640814050565 จ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะหอ้งประชุม 13,660.00      เฉพาะเจาะจง ซี ท ีสโตร์ ซี ท ีสโตร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 597/2564 30/7/2564

26 640814049628
จ้างเหมาจัดท าตรายางจ านวน 3 
รายการ 1,300.00        เฉพาะเจาะจง

เมอืงเทงิเพลท แอนด์ 
ดีไซน์

เมอืงเทงิเพลท แอนด์ 
ดีไซน์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 596/2564 30/7/2564

27 640814048915 ซ้ือวัสดุบริโภค จ านวน 15 รายการ 2,822.00        เฉพาะเจาะจง พธิิวัฒนก์ารค้า พธิิวัฒนก์ารค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 595/2564 2/7/2564
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28 640522020461

จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศส าหรับหอ้งทนัตก
รรม TYPE B โรงพยาบาลขุนตาล 
ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย 196,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัทนัตสยาม จ ากดั บริษทัทนัตสยาม จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 10/2564 5/7/2564

29 640622002461

จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศส าหรับหอ้งทนัตก
รรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลขุนตาล 
ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย 283,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัทนัตสยาม จ ากดั บริษทัทนัตสยาม จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 9/2564 4/7/2564

30 640814034470
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 7 
รายการ 16,513.00      เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 594/2564 30/7/2564

31 640814031601 ซ้ือเนื้อหมสูดจ านวน 4 รายการ 5,850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมสูด ร้านขุนตาลฟาร์มหมสูด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 593/2564 14/7/2564
32 640814030793 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,419.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 550/2564 550/2564
33 640814028034 ซ้ือทรายขี้เปด็ 9,000.00        เฉพาะเจาะจง ภ.กจิธนาทรัพย์ ภ.กจิธนาทรัพย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 592/2564 30/7/2564

34 640814024871
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10 
รายการ 31,234.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากดั

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 590/2564 30/7/2564

35 640814015981 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,365.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนพินธ์วิทยุ ร้านนพินธ์วิทยุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 589/2564 30/7/2564
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36 640814014711 ซ้ือเคร่ืองวัดความดันอตัโนมติั 10,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 582/2564 23/7/2564
37 640814003058 จ้างเหมาติดต้ังประตูอตัโนมติั 65,000.00      เฉพาะเจาะจง ศราวุธ สรรพสุข ศราวุธ สรรพสุข คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 589/2564 30/7/2564
38 640714449859 จ้างเหมาปา้ยไวนลิ ขนาด 1x2เมตร 260.00          เฉพาะเจาะจง สล่าอว้น สล่าอว้น คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 587/2564 23/7/2564

39 640714170188 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 3,081.60        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท072/2564 12/7/2564

40 640714440846
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 1 รายการ 12,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L080/2564 9/7/2564

41 640714391659
ซ้ือ โต๊ะพบัสแตนเลส ขนาดไมน่อ้ย
กว่า 70x150x75 ซม. 11,770.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางพลู คิทเช่น 
อคีวิพเมน้ท ์จ ากดั

บริษทั บางพลู คิทเช่น 
อคีวิพเมน้ท ์จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 584/2564 27/7/2564

42 640714438897
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 12 รายการ 31,765.20      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากดั บริษทั ไบโอเซน จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L079/2564 29/7/2564 

43 640714437469 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 5 รายการ 2,390.00        เฉพาะเจาะจง วัชระยนต์ วัชระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 586/2564 23/7/2564

44 640714436447
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 1 รายการ 10,700.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเมง็
รายเมดิคัลแล็บ

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเมง็
รายเมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L078/2564 16/7/2564

45 640714433828
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 1 รายการ 5,350.00        เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเมง็
รายเมดิคัลแล็บ

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเมง็
รายเมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L077/2564 9/7/2564

46 640714428914 ซ้ือเกา้อี้ส านกังาน 4,500.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์
 เอม็ จ ากดั

บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์
 เอม็ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 585/2564 23/7/2564



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

47 640714418219

จ้างเหมาการตรวจวิเคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์ จ านวน
 11 รายการ 4,750.00        เฉพาะเจาะจง นางปราน ีอนิทะชัย นางปราน ีอนิทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L076/2564 1/7/2564

48 640714416758
ซ้ือวัสดุวิทยาสาสตร์การแพทย์จ านวน
 1 รายการ 3,800.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอเมด ลาบอรา
ทอร่ี จ ากดั

บริษทั ไอเมด ลาบอรา
ทอร่ี จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท075/2564 8/7/2564

49 640714415053
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 1 รายการ 55,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอก็นอ
สติก จ ากดั

บริษทั ไทย ไดแอก็นอ
สติก จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L074/2564 8/7/2564

50 640714413160
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 6 รายการ 3,289.50        เฉพาะเจาะจง

บริษทั กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์
มาซูติคอล จ ากดั

บริษทั กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์
มาซูติคอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L070/2564 1/7/2564

51 640714400253
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 1 รายการ 4,500.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสเค เมดิเทค 
จ ากดั

บริษทั เอสเค เมดิเทค 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L072/2564 1/7/2564

52 640714399098
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 1 รายการ 43,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากดั บริษทั ไบโอเซน จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L071/2564 1/7/2564

53 640714397451
จ้างเหมาการตรวจวิเคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการจ านวน 12 รายการ 7,390.00        เฉพาะเจาะจง นางปราน ีอนิทะชัย นางปราน ีอนิทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L073/2564 9/7/2564

54 640714393532 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 1,500.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท077/2564 14/7/2564

55 640714392010 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 2,245.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี อาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากดั

บริษทั วี อาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท076/2564 8/7/2564



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

56 640714388587 ซ้ือวัสดุทนัตกกรรมจ านวน 3 รายการ 5,280.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากดั

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท075/2564 8/7/2564

57 640714372815 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 1,260.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท074/2564 2/7/2564

58 640714371912 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 1,620.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไดรว์ เด็นทั่ล 
อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั

บริษทั ไดรว์ เด็นทั่ล 
อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท071/2564 2/7/2564

59 640714369920 ซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 2 รายการ 5,160.00        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ส.ตะวัน น้ าด่ืม ส.ตะวัน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 581/2564 5/7/2564

60 640714370333 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 5,400.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากดั

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท070/2564 1/7/2564 

61 640714368049 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 4 รายการ 4,800.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท069/2564 1/7/2564 

62 640714366637 ซ้ือรีซีเวอร์ 1 กล่อง 850.00          เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 579/2564 22/7/2564 
63 640714358971 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 4 รายการ 2,020.00        เฉพาะเจาะจง วัชระยนต์ วัชระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 578/2564 16/7/2564

64 640714357437
ซ้ือวัสดุยานพาหนะขนส่ง จ านวน 1 
รายการ 2,900.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั ต้าแมก็ซ์ยาง 
จ ากดั

บริษทั ต้าแมก็ซ์ยาง 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 577/2564 14/7/2564

65 640714352952 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 4 รายการ 6,926.40        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท068/2564 1/7/2564 

66 640714351032 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 5,250.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

บริษทั ดาร์ฟี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท067/2564 1/7/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

67 640714346718 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 3 รายการ 165.00          เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 574/2564 16/7/2564

68 640714341058

จ้างเหมาติดต้ังบานประตูสวิงหอ้ง
พเิศษ 5 ขนาด 120200 ซม.บดุ้วย
ลูกฟกูเรียบสองด้าน 11,000.00      เฉพาะเจาะจง ขุนตาลอลูมเินยีม ขุนตาลอลูมเินยีม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 576/2564 16/7/2564

69 640714329624
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 
รายการ 18,160.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง 
ซัพพลาย จ ากดั

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง 
ซัพพลาย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 572/2564 22/7/2564 

70 640714339616
ซ้ือโทรศัพทส์ านกังานและตลับ
โทรศัพท์ 1,065.00        เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 575/2564 16/7/2564

71 640714320045 ซ้ือเนื้อหมสูดจ านวน 3 รายการ 5,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมสูด ร้านขุนตาลฟาร์มหมสูด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 571/2564 15/7/2564
72 640714315978 ซ้ือวัสดุส านกังาน 3 รายการ 2,820.00        เฉพาะเจาะจง โฮมบล๊อก โฮมบล๊อก คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 569/2564 16/7/2564

73 640714309766
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 
รายการ 21,710.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากดั

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 567/2564 14/7/2564

74 640714308983
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 
รายการ 4,256.00        เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วิส ต้นปล้องเซอร์วิส คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 566/2564 14/7/2564

75 640714304169
ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 2 
รายการ 2,300.00        เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 568/2564 19/7/2564

76 640714302596
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 
รายการ 8,740.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 563/2564 19/7/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

77 640714299832
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 3 
รายการ 6,905.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 564/2564 9/7/2564

78 640714299292 จ้างเหมาบริการอื่น 1 รายการ 1,000.00        เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วิส ต้นปล้องเซอร์วิส คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 565/2564 16/7/2564

79  6407A1375194
จ้างเหมาเกบ็ขนและก าจัดขยะมลู
ฝอยติดเชื้อ 3,080.00  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 735/2563 19/7/2564 

80 640714279065
จ้างติดต้ังระบบสารคัดหล่ัง ปรับปรุง
ทางเดินทางลาดชัน 18,950.00      เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 561/2564 19/7/2564 

81 640714274142 ซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค์หนา้โฟเมกา้ 3,100.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์
 เอม็ จ ากดั

บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์
 เอม็ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 560/2564 14/7/2564

82 640714272097
ซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหติแบบ
อตัโนมติั 6,720.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอม็.บ.ีดี.เซอร์จิ
คอล ซัพพลาย จ ากดั

บริษทั เอม็.บ.ีดี.เซอร์จิ
คอล ซัพพลาย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 512/2564 16/6/2564

83 640714260172 ซ้ือซ้ือเต๊นทส์นาม 1,490.00        เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 556/2564 9/7/2564

84 640714256711 ซ้ือเทปกั้นเขต 780.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เค.เคร่ือง
เขียน จ ากดั

บริษทั เอส.เค.เคร่ือง
เขียน จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 559/2564 12/7/2564 

85 640714251681 ซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ 3,980.00        เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 555/2564 14/7/2564 

86 640714251290
จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ จ านวน 3 
รายการ 2,510.00        เฉพาะเจาะจง สล่าอว้น สล่าอว้น คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 558/2564 15/7/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

87 640714248957
จ้างเหมาท าสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด
และปา้ยไวนลิ จ านวน 5 รายการ 2,000.00        เฉพาะเจาะจง คลาสสิฟายด์เชียงของ คลาสสิฟายด์เชียงของ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 557/2564 8/7/2564

88 640714239651 จ้างติดสต๊ิกเกอร์ฝ้า 5,900.00        เฉพาะเจาะจง คลาสสิฟายด์เชียงของ คลาสสิฟายด์เชียงของ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 554/2564 9/7/2564

89 640714237278
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 
รายการ 5,991.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 540/2564 14/7/2564 

90 640714235419 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 12 รายการ 12,460.00      เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 539/2564 7/7/2564

91 640714236381 จ้างปรับปรุงพื้นผิวและผนงัหอ้ง OPD 19,900.00      เฉพาะเจาะจง ศราวุธ สรรพสุข ศราวุธ สรรพสุข คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 552/2564 9/7/2564
92 640714233554 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 6 รายการ 7,430.00        เฉพาะเจาะจง วัชระยนต์ วัชระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 542/2564 12/7/2564 
93 640714230975 ซ้ือไข่ไกส่ด 690.00          เฉพาะเจาะจง วีระพงศ์  ค าสุรีย์ วีระพงศ์  ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 553/2564 9/7/2564 
94 640714230475 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ 4,680.00  เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 547/2564 9/7/2564 

95 640714227231
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั 
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 18000 บทียีู 22,600.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วิส ต้นปล้องเซอร์วิส คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 551/2564 9/7/2564

96 640714218972
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 
รายการ 1,585.00        เฉพาะเจาะจง เกื้อกลูเบเกอร่ี เกื้อกลูเบเกอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 545/2564 13/7/2564 

97 640714218171 ซ้ือวัสดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 440.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 546/2564 13/7/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

98 640714218213 จ้างเหมาติดต้ังประตูแขวนหอ้งฝังเข็ม 6,800.00        เฉพาะเจาะจง ขุนตาลอลูมเินยีม ขุนตาลอลูมเินยีม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 548/2564 13/7/2564 

99 640714217278
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 3 
รายการ 4,168.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 541/2564 9/7/2564 

100 640714216421
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 
รายการ 20,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 536/2564 9/7/2564

101  6407A1289554
ค่าบริการการใช้โปรแกรม 
HosMerge ส าหรับ IPD 6,300.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมร์ิจ เอน็เตอร์
ไพรส์ จ ากดั

บริษทั เมร์ิจ เอน็เตอร์
ไพรส์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 183/2564 1/7/2564 

102 640714210041 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 1,280.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเซ่ียง
ไฮ้ทนัตภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเซ่ียง
ไฮ้ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท066/2564 1/7/2564

103 640714206772
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 
รายการ 845.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 538/2564 5/7/2564

104 640714204403
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 
รายการ 13,320.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 509/2564 9/7/2564 

105 640714079689

จ้างเหมาท าความสะอาดขัดพื้น
อาคารชั้น 2 ฝ่ายบริหารและลงน้ ายา
เคลือบเงาพื้นโรงพยาบาลขุนตาล 17,000.00      เฉพาะเจาะจง อฐัพงศ์ พาณิชย์ อฐัพงศ์ พาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 527/2564 6/7/2564



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

106 640714202593
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 
รายการ 8,965.80        เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011
 กรุ๊ป จ ากดั

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011
 กรุ๊ป จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 530/2564 5/7/2564

107 640714112123 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 36,650.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เค.เคร่ือง
เขียน จ ากดั

บริษทั เอส.เค.เคร่ือง
เขียน จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 533/2564 6/7/2564

108 640714195577 ซ้ือวัสดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 7,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 537/2564 8/7/2564 

109 640714176347 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 6,394.32 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท063/2564 2/7/2564 

110 640714116377 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 1,900.00        เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฟร์ิส
 เคร่ืองเขียน แอนด์ 
กอ๊ปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฟร์ิส
 เคร่ืองเขียน แอนด์ 
กอ๊ปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 519/2564 7/7/2564

111 640714117310
ซ้ือวัสดุครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 2 
รายการ 3,450.00        เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 534/2564 2/7/2564

112 640714114222 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 9 รายการ 9,310.00        เฉพาะเจาะจง วัชระยนต์ วัชระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 522/2564 7/7/2564
113 640714111168 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 17,378.81      เฉพาะเจาะจง หจก.วิรัชออ๊กซิเจน หจก.วิรัชออ๊กซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก175/2564 18/7/2564

114 640714110856 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,420.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก174/2564 4/7/2564

115 640714110744 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 16,240.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็ ท ีท ีมาร์
เกต็ต้ิง จ ากดั

บริษทั เอน็ ท ีท ีมาร์
เกต็ต้ิง จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก173/2564 4/6/2564



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

116 640714103678
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ 17,400.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เมดิ
ซียู

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เมดิ
ซียู คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 532/2564 7/7/2564 

117 640714103919 ซ้ือวัสดุอื่นๆ จ านวน 111 รายการ 27,588.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เงิน
ไหลมาคอนกรีต

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เงิน
ไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 523/2564  4/7/2564

118 640714100019 ซ้ือวัสดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 500.00          เฉพาะเจาะจง ขุนตาลอลูมเินยีม ขุนตาลอลูมเินยีม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 529/2564 5/7/2564

119 640714096371 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,247.50        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก172/2564 4/7/2564

120 640714095714 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,375.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไซเอนซ์เมด 
จ ากดั

บริษทั ไซเอนซ์เมด 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก171/2564  4/7/2564

121 640714095453 ซ้ือAlere HIV Combo 12,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 531/2564 7/7/2564 

122 640714095049 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,000.00        เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
อนิเตอร์ เมดิคอล เทรด
ด้ิง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
อนิเตอร์ เมดิคอล เทรด
ด้ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก170/2564  14/7/2564

123 640714094028 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,100.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั นานาซัพพลาย 
99 จ ากดั

บริษทั นานาซัพพลาย 
99 จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก169/2564 4/7/2564

124 640714093642 วัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 2,660.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั คลีน
ซายส์

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั คลีน
ซายส์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก168/2564 4/7/2564

125 640714092603 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 2,673.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก167/2564 4/7/2564



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

126 640714078096
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม จ านวน 1 
งาน 22,290.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอก็ซา ซีแลม 
จ ากดั

บริษทั เอก็ซา ซีแลม 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต.009/2564  17/7/2564

127 640714091016 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,600.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก166/2564 4/7/2564
128 640714089714 จ้างเหมาปรับปรุงโรงครัว 4,920.00        เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 526/2564 5/7/2564 

129 640714082947
จ้างติดต้ังมุ้งลวดระเบยีงตึกผู้ปว่ยใน
พร้อมประตูแบบแขวน 18,500.00      เฉพาะเจาะจง ขุนตาลอลูมเินยีม ขุนตาลอลูมเินยีม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 528/2564 2/7/2564

130 640614455214

ซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) 88,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากดั

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 514/2564 5/7/2564 

131  6407A1080329
จ้างเหมาท าความมสะอาดบา้นพกั
เจ้าหนา้ที่ 2,000.00  เฉพาะเจาะจง สงกรานต์  มะศิริยานนัท์ สงกรานต์  มะศิริยานนัท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 05/2564 1/7/2564 

132 640814396499 ซ้ือวัสดุอื่นๆ จ านวน 132 รายการ 39,699.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เงิน
ไหลมาคอนกรีต

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เงิน
ไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 524/2564 30/07/2564 

133 640814394792 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 15,838.14      เฉพาะเจาะจง หจก.วิรัชออ๊กซิเจน หจก.วิรัชออ๊กซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก190/2564 19/07/2564 

134 640814394716 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 9 รายการ 27,460.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก188/2564 22/07/2564 

135 640814394687 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อนิดัสตร้ี จ ากดั

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อนิดัสตร้ี จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก187/2564 22/07/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

136 640814394635 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 1,325.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก186/2564 22/07/2564 

137 640814394584 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 10,721.40      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากดั

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก185/2564 22/07/2564 

138 640814394509 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 2,750.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากดั

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก184/2564 12/07/2564 

139 640814394445 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 4,738.50        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก183/2564 12/07/2564 

140 640814394397 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 8,560.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็ ท ีท ีมาร์
เกต็ต้ิง จ ากดั

บริษทั เอน็ ท ีท ีมาร์
เกต็ต้ิง จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก182/2564 12/07/2564 

141 640814394358 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 6,800.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากดั

บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก181/2564 13/07/2564 

142 640814394294 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,012.50        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดี 
เอช ซี เทรดด้ิง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดี 
เอช ซี เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก180/2564 12/07/2564 

143 640814394188 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,860.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก179/2564 06/07/2564 

144 640814393945 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,500.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก177/2564 02/07/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

145 640814393917 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 5,154.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก176/2564 02/07/2564 

146 640814369197
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 7 
รายการ 4,520.00        เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 638/2564 1/7/2564

147 640814262751 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,640.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เกอร์
เทค อนิเตอร์เนชั่นแนล

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เกอร์
เทค อนิเตอร์เนชั่นแนล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย172/2564 08/07/2564 

148 640814251359 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,700.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ภญิโญฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ภญิโญฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย168/2564 29/7/2564

149 640814245077 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 25,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากดั

บริษทั แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย169/2564 29/07/2564 

150 640814244000 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 22,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 
จ ากดั

บริษทั เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย169/2564 29/07/2564 

151 6408A1311553
จ้างเหมาท าความมสะอาดบา้นพกั
เจ้าหนา้ที่ 2,000.00        เฉพาะเจาะจง สงกรานต์  มะศิริยานนัท์ สงกรานต์  มะศิริยานนัท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 05/2564 30/07/2564 

152 640814211592 ซ้ือเนื้อหมสูด จ านวน 4 รายการ 5,950.00        เฉพาะเจาะจง ขุนตาลฟาร์มหมสูด ขุนตาลฟาร์มหมสูด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 622/2564 16/07/2564 
153 640814211624 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 13,524.80      เฉพาะเจาะจง บ.อนิแพคฟาร์มา จ ากดั บ.อนิแพคฟาร์มา จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย171/2564 29/07/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

154 640814209591 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 11,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากดั

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย167/2564 29/07/2564 

155 640814208830 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มนีา่ จ ากดั บริษทั ฟาร์มนีา่ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย166/2564 29/07/2564 
156 640814207723 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 7 รายการ 46,300.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย165/2564 29/07/2564 
157 640814205790 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 6 รายการ 29,010.40      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย164/2564 29/07/2564 

158 640814204555 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 17,280.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เยเนอรัล 
ฮอสปตัิล โปรดัคส์ 
จ ากดั (มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล 
ฮอสปตัิล โปรดัคส์ 
จ ากดั (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย163/2564 19/07/2564 

159 640714188434 ซ้ือAspirin tab 81 mg 3,280.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย415/2564 29/07/2564 

160 640814184864 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,100.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิ
คอล จ ากดั

บริษทั เอสพเีอส เมดิ
คอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย162/2564 19/07/2564 

161 640814178142 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 27,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 
จ ากดั

บริษทั เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย161/2564 19/07/2564 

162 640714115158 ซ้ือSerlift 50mg 12,412.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั

บริษทั ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย414/2564 19/07/2564 

163 640814174859 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 6,680.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรอสฟาร์มา 
จ ากดั

บริษทั พรอสฟาร์มา 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย160/2564 19/07/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  30 กรกฎาคม 2564

164 640814172758 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 27,840.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัช
กรรม จ ากดั (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัช
กรรม จ ากดั (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย159/2564 19/07/2564 

165 640814170143 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย158/2564 19/7/2564

166 640814167621 ซ้ือเวชภณัฑ์มใิช่ยาจ านวน 2 รายการ 2,880.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย157/2564 08/07/2564 

167 640514146867 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 13,853.29      เฉพาะเจาะจง
บริษทั น าวิวัฒนก์ารช่าง
 (1992)จ ากดั

บริษทั น าวิวัฒนก์ารช่าง
 (1992)จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 419/2564 21/07/2564 

168 640814474106 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 1,953.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากดั

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก203/2564 27/07/2564 

169 640814473539
ซ้ือ Infusion set 20 drops with 
21G needle 3,700.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล
 อนิดัสตร้ี จ ากดั

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล
 อนิดัสตร้ี จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก202/264 27/07/2564 

170 640814466098 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 9,704.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก199/2564 22/7/2564


