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1 640814100939
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 12
 รายการ 7,410.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 606/2564 5/8/2564

2 640814095624 ซ้ือวัสดุส านดังาน จ านวน 7 รายการ 3,500.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 587/2564 2/8/2564

3 640814075314 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 6,955.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์
มาซูติคอล จ ากดั

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์
มาซูติคอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท147/2564 2/8/2564

4 640814448161 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,175.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอน็ พ ี
เฮลทแ์คร์  จ ากดั

บริษทั  ท ีเอน็ พ ี
เฮลทแ์คร์  จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย190/2564 19/8/2564

5 640814462290 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 64,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์
มาซูติคอล จ ากดั

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์
มาซูติคอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย196/2564 19/08/2564 

6 640814460910 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,800.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิ
คอล จ ากดั

บริษทั เอสพเีอส เมดิ
คอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย194/2564 19/08/2564 

7 640814458218
ซ้ือชุดอปุกรณ์ช่วยเหลือระบบการ
หายใจแบบฉุกเฉิน 85,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมดิเทค เทรด
ด้ิง จ ากดั

บริษทั เมดิเทค เทรด
ด้ิง จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 642/2564 25/08/2564 

8 640814460051 ซ้ือSyringe no.1 9,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก198/2564 04/08/2564 

9 640814459343
ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 8,040.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชูมติร 1967 
จ ากดั

บริษทั ชูมติร 1967 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก197/2564 04/08/2564 

10 640814458303 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 82,080.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง
 จ ากดั

บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง
 จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย193/2564 19/08/2564 

11 640814456345 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 7,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากดั บริษทั มาสุ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย192/2564 19/08/2564 

 ประจ าเดอืน  สงิหาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  31 สงิหาคม 2564
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12 640814454539 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,880.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง
 จ ากดั

บริษทั คอสมา่ เทรดด้ิง
 จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย191/2564 19/08/2564 

13 640814448161 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,175.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอน็ พ ี
เฮลทแ์คร์  จ ากดั

บริษทั  ท ีเอน็ พ ี
เฮลทแ์คร์  จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย190/2564 19/08/2564 

14 640814447449 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 12,054.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ภญิโญฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ภญิโญฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย189/2564 19/08/2564 

15 640814444336
ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 8 
รายการ 15,825.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก196/2564 10/08/2564 

16 640814445848 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,200.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ภญิโญฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ภญิโญฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย188/2564 19/08/2564 

17 640814444791 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 11,550.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิ
คอล จ ากดั

บริษทั เอสพเีอส เมดิ
คอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย187/2564 19/08/2564 

18 640814443554 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,250.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีเมด ฟาร์
มาพลัส จ ากดั

บริษทั พรีเมด ฟาร์
มาพลัส จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย186/2564 19/08/2564 

19 640814442662 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 14,100.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากดั

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย185/2564 19/08/2564 

20 640814440025 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 2,145.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิ
คอล จ ากดั

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิ
คอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก195/2564 10/08/2564 

21 640814441551 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 11,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย184/2564 19/08/2564 
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22 640814439443 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 12,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย183/2564 19/08/2564 

23 640814433717 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากดั

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย182/2564 19/08/2564 

24 640814431643 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 22,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากดั

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย181/2564 19/08/2564 

25 640814430563 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 22,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากดั

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย180/2564 19/08/2564 

26 640814429386 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 15,120.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค 
ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั

บริษทั แอตแลนติค 
ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย179/2564 19/08/2564 

27 640814428113 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 29,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์มา่ 
จ ากดั

บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์มา่ 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย178/2564 19/08/2564 

28 640814426518 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 รายการ 5,202.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค ซี ซี พ ี2011
 กรุ๊ป จ ากดั

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011
 กรุ๊ป จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 633/2564 25/08/2564 

29 640814427109 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 9,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากดั บริษทั ซีฟาม จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย769/2564 6/8/2564

30 640814426551
ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 6 
รายการ 3,716.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล
 อนิดัสตร้ี จ ากดั

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล
 อนิดัสตร้ี จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก194/2564 23/7/2564

31 640814426388 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 41,637.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย176/2564 19/08/2564 
32 640814425457 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 29,104.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน ์จ ากดั บริษทั เมดไลน ์จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย175/2564 19/08/2564 
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33 640814425240
ซ้ือSkintact T-601 30 pcs./pack
 จ านวน 10 แพค็ 1,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก193/2564 10/08/2564 

34 640814418233 ซ้ือส าลีกอ้นชุบแอลกอฮอล์ 9,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก192/2564 10/08/2564 

35 640814417821
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 51,300.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L089/2564 20/08/2564 

36 640814416170
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 2 รายการ 49,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L088/2564 20/08/2564 

37 640814412885
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 107,000.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเมง็
รายเมดิคัลแล็บ

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเมง็
รายเมดิคัลแล็บ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L087/2564 18/08/2564 

38 6408A1532933
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 2/8/2564

39 640814409191
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 3 รายการ 30,260.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอก็นอ
สติก จ ากดั

บริษทั ไทย ไดแอก็นอ
สติก จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L086/2564 6/8/2564

40 640814403385 ซ้ือEZtest Steam (100 หลอด) 7,280.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั บอร์เนยีว เมดิ
คัล จ ากดั

บริษทั บอร์เนยีว เมดิ
คัล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก191/2564 10/08/2564 

41 640814403105
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 11 รายการ 26,166.40      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากดั บริษทั ไบโอเซน จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L085/2564 6/8/2564

42 640814400220
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 4 รายการ 6,240.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอด๊วานซ์ จ ากดั

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอด๊วานซ์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L084/2564 6/8/2564



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  สงิหาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  31 สงิหาคม 2564

43 640814397559 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 87,616.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากดั บริษทั ไบโอเซน จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L083/2564 6/8/2564

44 640814387816
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 42,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน ์
กรุ๊ป จ ากดั

บริษทั เค.เอส.ซายน ์
กรุ๊ป จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L084/2564 06/08/2564 

45 640814375475 จ้างเหมาส่งยาใหก้บัผู้มารับบริการ 11,905.00      เฉพาะเจาะจง สุรศักด์ิ  อาวุธ สุรศักด์ิ  อาวุธ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 587/2564 20/08/2564 

46 640814367822 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 3,856.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี อาร์ พ ีเด้นท์
 จ ากดั

บริษทั วี อาร์ พ ีเด้นท์
 จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท084/2564 11/08/2564 

47 6408A1476055
จ้างเหมาเกบ็ขนและก าจัดขยะมลู
ฝอยติดเชื้อ 10,450.00  เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยแมฟ่า้
หลวง

มหาวิทยาลัยแมฟ่า้
หลวง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 735/2563 19/08/2564 

48 640814364435 ซ้ือตู้เย็น 6,490.00        เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 640/2564 13/08/2564 

49 640814363303 ซ้ือตลับเลเซอร์ CF 210 สีด า 7,740.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากดั

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 639/2564 18/08/2564 

50 640814313346 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏกิลู 600.00           เฉพาะเจาะจง เอกชัย วันต๊ะ เอกชัย วันต๊ะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 637/2564 18/8/2564

51 640814312208 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 7,500.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากดั

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท083/2564 11/08/2564 

52 640814308340 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 1,650.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเซ่ียง
ไฮ้ทนัตภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเซ่ียง
ไฮ้ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท082/2564 09/08/2564 

53 640814306668 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 3,320.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท081/2564 09/08/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  สงิหาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  31 สงิหาคม 2564

54 640814303045 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 3,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท080/2564 09/08/2564 
55 640814299096 ซ้ือวัสดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 1,320.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 635/2564 18/08/2564 

56 640714347062 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 1,855.38        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท073/2564 18/08/2564 

57 640814288986 ซ้ือวัสดุบริโภค จ านวน 16 รายการ 13,920.00      เฉพาะเจาะจง
นางสาวธีราพร สวน
ดอก

นางสาวธีราพร สวน
ดอก คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 632/2564 18/08/2564 

58 640814287723 จ้างเหมาท าสติกเกอร์ติดรถตู้ 1,000.00        เฉพาะเจาะจง สล่าอว้น สล่าอว้น คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 636/2564 17/08/2564 

59 640814277710
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 
รายการ 23,910.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 612/2564 11/8/2564

60 640814269063
ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ือง 
Infusion Pump 2,500.00        เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเอส
เอน็เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเอส
เอน็เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 630/2564 17/08/2564 

61 640814276898 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3 รายการ 3,900.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 629/2564 18/08/2564 

62 640814275926
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 
รายการ 1,570.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 631/2564 11/8/2564

63 640814275621 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 9,140.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 613/2564 18/08/2564 

64 640814264900 ซ้ือวัสดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง ตรีเจริญ ตรีเจริญ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท079/2564 16/08/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  สงิหาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  31 สงิหาคม 2564

65 640814255656 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 1,100.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 628/2564 16/08/2564 
66 640814254484 ซ้ือไข่ไกส่ด 360.00           เฉพาะเจาะจง นายวีระพงค์ ค าสุรีย์ นายวีระพงค์ ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 627/2564 16/08/2564 

67 640814240895 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 2,590.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 626/2564 09/08/2564 

68 640814233305
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 
รายการ 2,230.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ถาวรีย์ 2559 หจก. ถาวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 624/2564 13/08/2564 

69 640814232654 ซ้ือวัสดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 14,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 625/2564 13/08/2564 

70 640814076750 ซ้ือมเิตอร์ไฟฟา้ 28,750.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั แสง
ไทยเชียงราย

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั แสง
ไทยเชียงราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 582/2564 11/08/2564 

71 640814160163
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิเว้น
ระยะหา่ง ขนาด 6067 cm 3,900.00        เฉพาะเจาะจง คลาสสิฟายด์เชียงของ คลาสสิฟายด์เชียงของ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 618/2564 10/08/2564 

72 640814159595
ซ้ือProbe For Patient monitor 
ส าหรับผู้ใหญ่ 18,500.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเอส
เอน็เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเอส
เอน็เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 617/2564 10/08/2564 

73 640814142902 ซ้ือไข่ไกส่ด 345.00           เฉพาะเจาะจง นายวีระพงค์ ค าสุรีย์ นายวีระพงค์ ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 614/2564 02/08/2564 

74 640814132101
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 7 
รายการ 7,138.00        เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวิทยา บณัฑิตวิทยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 608/2564 05/08/2564 

75 640814118481
ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 
รายการ 4,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ถาวรีย์ 2559 หจก. ถาวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 589/2564 05/08/2564 



ล าดบัที่ เลขโครงการ งานจดัซ้ือจดัจา้ง  วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันที่

 ประจ าเดอืน  สงิหาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขนุตาล

วันที่  31 สงิหาคม 2564

76 640722018347

จ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถ
โรงพยาบาลขุนตาล ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร 300,000.00     เฉพาะเจาะจง ศราวุธ สรรพสุข ศราวุธ สรรพสุข คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 11/2564 19/08/2564 

77 640814473130
ซ้ือเคร่ืองวัดอณุหภมูร่ิางกาย แบบ
ดิจิตอล 7,704.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก201/2564 9/8/2564

78 640814470740
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 12 รายการ 2,680.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัสยนต์ ร้านจ ารัสยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 643/2564 18/8/2564


