
ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรอื
ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่

1 640214405939 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 10,800.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย148/2564 8/1/2564

2 640214405878 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 18,240.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย147/2564 8/1/2564

3 640214405722 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 82,080.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย146/2564 8/1/2564

4 640214405582 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,160.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จ ากัด บริษทั ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย146/2564 8/1/2564

5 640214404743 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,850.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มา
แลป (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มา
แลป (ประเทศไทย) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย144/2564 8/1/2564

6 640214404706 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,200.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ภญิโญฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ภญิโญฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย143/2564 8/1/2564

7 640214404647 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 1,920.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบ
บอราทอร่ีส์ (1969) 
จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบ
บอราทอร่ีส์ (1969) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย142/2564 8/1/2564

 ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่ 2 มีนาคม 2564



8 640214404618 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เภสัชกรรม เค.บ.ี
จ ากัด

บริษทั เภสัชกรรม เค.บ.ี
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย141/2564 8/1/2564

9 640214403906 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,280.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบ
บอราทอร่ีส์ (1969) 
จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบ
บอราทอร่ีส์ (1969) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย279/2564 8/1/2564

10 640214403776 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 18,700.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ 
(2517) จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ 
(2517) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย139/2564 8/1/2564

11 640214402954 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 8,485.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย138/2564 7/1/2564

12 640214402878  ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 4 รายการ 16,279.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ภญิโญฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ภญิโญฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย137/2564 7/1/2564

13 640214402769 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 22,060.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.
บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.
บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย129/2564 4/1/2564

14 640214402647 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 24,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย131/2564 4/1/2564

15 640214402487 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,424.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย133/2564 4/1/2564

16 640214402340 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 13,910.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซู
ติคอล จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซู
ติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย130/2564 4/1/2564

17 640214400255 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 82,080.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย128/2564 4/1/2564

18 640214400129 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 11,342.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย127/2564 4/1/2564

19 640214399992 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 49,500.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซู
ติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซู
ติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย126/2564 4/1/2564



20 640214399851 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 1,050.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย135/2564 4/1/2564

21 640214399624 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 9,500.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ภญิโญฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ภญิโญฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย082/2564 26/11/2563

22 640214399546 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย081/2564 26/11/2563

23 640214399466 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 1,200.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.
บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.
บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย080/2564 26/11/2563

24 640214376744 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,054.40      เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากัด บริษทั วทิยาศรม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย077/2564 26/11/2563

25 640214376666 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 68,480.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซู
ติคอล จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซู
ติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย102/2564 3/12/2563

26 640214376563 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,733.06      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย101/2564 3/12/2563

27 640214376437 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,959.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย107/2564 3/12/2563

28 640214375988 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,600.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติ
บคุคล โรงงานเภสัช
กรรมพอนด์เคมีคอล 
ประเทศไทย

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติ
บคุคล โรงงานเภสัช
กรรมพอนด์เคมีคอล 
ประเทศไทย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย106/2564 3/12/2563

29 640214375807 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 6,420.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรอสฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั พรอสฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย075/2564 26/11/2563

30 640214302334
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 4 
รายการ 126,400.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 263/2564 11/2/2564

31 640214304502 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 10,800.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย173/2564 14/1/2564



32 640214304381 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,997.52      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย173/2564 14/1/2564

33 640214304274 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 6,720.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากัด บริษทั วทิยาศรม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย172/2564 14/1/2564

34 640214304175 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,700.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบ
บอราทอร่ีส์ (1969) 
จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบ
บอราทอร่ีส์ (1969) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย171/2564 14/1/2564

35 640214304044 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 16,380.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี (อ านวยเภสัช) 
จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี (อ านวยเภสัช) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย170/2564 14/1/2564

36 640214301446
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 5 รายการ 2,178.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L038/2564 15/2/2564

37 640214297081
ซ้ือวสัดุวทิยาสาสตรืการแพทย์
จ านวน 9 รายการ 47,076.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L037/2564 15/2/2564

38 640214293086
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 11,520.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอ
สติก จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอ
สติก จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L0036/2564 15/2/2564

39 640214289774 ซ้ือชุดทดสอบวดัค่า PH และคลอลีน 1,800.00      เฉพาะเจาะจง ทเีควอเตอร์เทค ทเีควอเตอร์เทค คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 262/2564 17/2/2564

40 640214238357
ซ้ือคู่มือส าหรับผู้มารับการบ าบดั
สารเสพติด 7,014.00      เฉพาะเจาะจง เอส.พ.ีคอม เอส.พ.ีคอม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 259/2564 11/2/2564

41 640214188210

ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน
การจก 4 ฟตุ ขนาด 
121.8x40.6x88 cm 17,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 252/2564 11/2/2564

42 640214218845 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 19,500.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย074/2564 25/11/2563

43 640214202103 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย105/2564 3/12/2563



44 640214201969 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 8,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จ ากัด บริษทั มาซา แลบ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย104/2564 3/12/2563

45 640214199728 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,054.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ภญิโญฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
ภญิโญฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย103/2564 3/12/2563

46 640214199570 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,250.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีเมด ฟาร์
มาพลัส จ ากัด

บริษทั พรีเมด ฟาร์
มาพลัส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย116/2564 4/1/2564

47 640214199390 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 17,600.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูนิเวอร์แซล 
เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด

บริษทั ยูนิเวอร์แซล 
เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย114/2564 4/1/2564

48 640214186110 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 4,314.24      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก071/2564 11/1/2564

49 640214185964 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 2,320.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
อินสทรูเม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
อินสทรูเม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก072/2564 11/1/2564

50 640214184494 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 1,404.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท035/2564 27/1/2564

51 640214183206 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 18,691.15    เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก070/2564 18/1/2564

52 640214182989 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 7,075.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชูมิตร 1967 
จ ากัด

บริษทั ชูมิตร 1967 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท036/2564 3/2/2564

53 640214182578 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 650.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก070/2564 18/1/2564
54 640214182147 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,250.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก068/2564 4/12/2563

55 640214181905 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,550.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก067/2564 4/12/2563

56 640214181661 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 3,930.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิ
คอล จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก066/2564 4/12/2563

57 640214181087 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 18,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก065/2564 4/12/2563



58 640214180352 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 5,350.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก064/2564 4/12/2563

59 640214179862 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง ตรีเจริญ ตรีเจริญ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท037/2564 3/2/2564

60 640214180132 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก063/2564 4/12/2563

61 640214179872 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 1,920.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก062/2564 4/12/2563

62 640214179636 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11 รายการ 17,305.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
อินสทรูเม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
อินสทรูเม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก061/2564 4/12/2563

63 640214179391 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5 รายการ 5,795.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
อินสทรูเม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
อินสทรูเม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก060/2564 21/12/2563

64 640214179195 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์ 
 จ ากัด

บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์ 
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก059/2564 4/12/2563

65 640214179008 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10 รายการ 26,545.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก058/2564 4/12/2563

66 640214178625 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,300.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก057/2564 4/12/2563

67 640214177293 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,350.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด

บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย123/2564 4/1/2564

68 640214177252 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 17,200.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

บริษทั แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย125/2564 4/1/2564

69 640214177212 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 26,750.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย124/2564 4/1/2564

70 640214161084
จ้างเหมาตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการจ านวน 7 รายการ 3,950.00      เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L035/2564 6/1/2564



71 640214158995
ซ้ือหุ่นอวยัวะชายใช้สาธติการ
คุมก าเนิด 2,600.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 250/2564 3/2/2564

72 640214159019
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 43,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L034/2564 21/1/2564

73 640214157929
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 2 รายการ 29,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอ
สติก จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอ
สติก จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L033/2564 21/1/2564

74 640214151827
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 57,200.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอ
สติก จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอ
สติก จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L032/2564 22/1/2564

75 640214148825
ซ้ือวสัดุวทิยาสาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 10,260.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L031/2564 27/1/2564

76 640214142758
ซ้ือวสัดุวทิยาสาสตร์การแพทย์
จ านวน 3 รายการ 4,558.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L030/2564 27/1/2564

77 640214005437
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 4 รายการ 18,339.80    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 231/2564 1/2/2564

78 640214138534
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 9 รายการ 29,574.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L027/2564 27/1/2564

79 640214137399
จ้างเหมาติดต้ังชั้นวางเอกสารหอ้ง 
x-ray 1,530.00      เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 249/2564 3/2/2564

80 640214120122
ซ้ือซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 
2 รายการ 15,700.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอส
เอ็นเมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอส
เอ็นเมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 243/2564 30/1/2564

81 640214123536 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 2,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท034/2564 20/1/2564

82 640214120175 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 40,000.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมี
เน้นซ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมี
เน้นซ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท033/2564 20/1/2564

83 640214119973
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม จ านวน 1
 งาน 12,620.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ็กซา ซีแลม 
จ ากัด

บริษทั เอ็กซา ซีแลม 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต004/2564 30/12/2563



84 640214117974 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 14,918.43    เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก056/2564 2/12/2563

85 640214117600 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 3,145.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด

บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก055/2564 2/12/2563

86 640214117541
ซ้ือ54-0503 SNAP A RAY XTRA 
3PACK 16,050.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท030/2564 21/1/2564

87 640214117128 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี 
จ ากัด

บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก054/2564 2/12/2563

88 640214116456 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6 รายการ 39,000.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์
 ซัพพอร์ต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์
 ซัพพอร์ต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก053/2564 2/12/2563

89 640214116164 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 5,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก052/2564 2/12/2563

90 640214115501 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 13,250.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก051/2564 2/12/2563

91 640214115205 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,300.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก050/2564 2/12/2563

92 640114321003
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 
รายการ 6,788.08      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท031/2564 21/1/2564

93 640214114670 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 4,314.24      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก049/2564 24/11/2563

94 640214113870 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 1,440.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีวา่ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ดีวา่ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท032/2564 20/1/2564

95 640214113892 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 2,760.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก048/2564 24/11/2563

96 640214113678 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 9,890.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก047/2564 24/11/2563



97 640214113464 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 6,785.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก046/2564 24/11/2563

98 640214113262 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล
 จ ากัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก045/2564 24/11/2563

99 640214113080 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,180.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก044/2564 24/11/2563

100 640214112978 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 4,220.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก043/2564 24/11/2563
101 640214112832 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 3,130.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด บริษทั เรียลเมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก042/2564 24/11/2563

102 640214110732
ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 3 
รายการ 15,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั อัมรินทร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษทั อัมรินทร์ เมดิ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 58/2564 21/10/2563

103 640214110481 ซ้ือชุดตรวจห ูตา 25,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไบโอ เมดิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษทั ไบโอ เมดิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 57/2564 21/10/2563

104 640214071521
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ 4,900.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 236/2564 20/1/2564

105 640214066293
ซ้ือเคร่ืองวดัความดันอัตโนมัติและ
เคร่ืองวดัออกซิเจนในเลือด 118,750.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 179/2563 20/1/2563

106 640214031684 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไทยศิลปโ์ฆษณา ร้านไทยศิลปโ์ฆษณา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 233/2564 29/1/2564

107 640214064393
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 12,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 235/2564 20/1/2564
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