
ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

1 650914099099
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,600.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1579/2565 12/09/2565 

2 650914088546
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 3 
รำยกำร 3,480.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1577/2565 12/09/2565 

3 650914098186
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 7,120.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1578/2565 12/09/2565 

4 650814233489
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ ำนวน 2 
รำยกำร 4,494.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1479/2565 12/09/2565 

5 650914240887
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,300.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1581/2565 12/09/2565 

6 650914200217
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,575.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม
 จ ำกัด

บริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1580/2565 12/09/2565 

7 650914199057
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 8,016.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1556/2565 12/09/2565 

8 650914197972
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ำกัด (มหำชน) คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1555/2565 12/09/2565 

9 650914167156
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,000.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1593/2565 12/09/2565 

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่ 15 กันยำยน  2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่ 15 กันยำยน  2565

10 650914194683
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,020.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด

บริษทั แอตแลนติค ฟำร์
มำซูติคอล จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1553/2565 12/09/2565 

11 650914193598
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 23,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอวำลิส จ ำกัด บริษทั ไบโอวำลิส จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1552/2565 12/09/2565 

12 650914191996
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,450.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1551/2565 12/09/2565 

13 650914179689
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 27,500.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1549/2565 12/09/2565 

14 650914178077
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,500.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั พรีเมด ฟำร์มำพลัส 
จ ำกัด

บริษทั พรีเมด ฟำร์มำพลัส 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1547/2565 12/09/2565 

15 650914176479
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 3,350.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1546/2565 12/09/2565 

16 650914190982
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 11,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1550/2565 12/09/2565 

17 650914174688
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,750.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด

บริษทั พำตำร์แลบ (2517) 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1545/2565 12/09/2565 

18 650914169163
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,900.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำ
ทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1594/2565 12/9/2565



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่ 15 กันยำยน  2565

19 650914196634
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,000.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั แมคโครฟำร์แลบ 
จ ำกัด

บริษทั แมคโครฟำร์แลบ 
จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1554/2565 12/09/2565 

20 650914165165
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 19,465.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั พรอสฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1592/2565 12/09/2565 

21 650914136392
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มีน่ำ จ ำกัด บริษทั ฟำร์มีน่ำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1588/2565 12/09/2565 

22 650914135054
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 2 
รำยกำร 64,440.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1587/2565 12/09/2565 

23 650914132333
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 10,000.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1586/2565 12/09/2565 

24 650914108253
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 5,574.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1585/2565 12/09/2565 

25 650914107378
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 2,942.50      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1584/2565 12/09/2565 

26 650914105815
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 13,800.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1583/2565 12/09/2565 

27 650914104423
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 87,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1582/2565 12/09/2565 



ล ำดับที่ เลขโครงกำร งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงนิ
งบประมำณ 
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

วันที่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงำน  โรงพยำบำลขุนตำล

วันที่ 15 กันยำยน  2565

28 650814076176
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,637.10      เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1440/2565 12/09/2565 

29 650814077717 ซ้ือRanclav tab 1 g 16,640.64    เฉพำะเจำะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1439/2565 12/09/2565 

30 650914142451
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 4,200.00      เฉพำะเจำะจง

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ 
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1589/2565 12/09/2565 

31 650914160617
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 15,900.00    เฉพำะเจำะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ำกัด คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1590/2565 12/09/2565 

32 650914161558
ซ้ือเวชภณัฑ์ยำจ ำนวน 1 
รำยกำร 1,890.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนิติบคุคล 
โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย

หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนิติบคุคล 
โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1591/2565 12/09/2565 

33 650914232332 ซ้ือกุญแจบำนเล่ือน 650.00        เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1589/2565 05/09/2565 

34 650914232160
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ จ ำนวน 4 
รำยกำร 3,970.00      เฉพำะเจำะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด 1588/2565 05/09/2565 


