
ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิงบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

วันที่

1 640514038327 ซ้ือไข่สด 690.00         เฉพาะเจาะจง วรีะพงศ์  ค าสุรีย์ วรีะพงศ์  ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 385/64 30/4/2564

2 640514043144
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
จ านวน 5 รายการ 3,690.00      เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 377/2564 23/4/2564

3 640514038154 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงจ านวน 1 รายการ 1,365.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธว์ทิยุ ร้านนิพนธว์ทิยุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 384/2564 28/4/2564
4 640514031314 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 11 รายการ 1,307.00      เฉพาะเจาะจง นงคราญการค้า นงคราญการค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 382/2564 28/4/2564

5 640514026489
จ้างเหมาบ ารุงรักษาหอ้งแยกโรค 
จ านวน 2 รายการ 42,600.00     เฉพาะเจาะจง

พ ีพ ีเจนเนอรัล        
ซัพพลาย

พ ีพ ีเจนเนอรัล        
ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 737/2563 9/9/2563

6 6402A1173019

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณ
ภาพเอกซเรย์เปน็ระบบดิจิตอล 
(DR)พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่ง
ภาพทางการแพทย(์PACS) 41,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 10/2563 30/9/2562

7 640514021382 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,700.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย217/2564 19/2/2564

8 640514020013 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย216/2564 19/2/2564

 ประจ าเดือน  มีนาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่  7 เมษายน 2564



9 640514018349 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย125/2564 19/2/2564

10 640514018318 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย214/2564 19/2/2564

11 640514018292 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 8,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แก้วมังกรเภสัช 
จ ากัด

บริษทั แก้วมังกรเภสัช 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย213/2564 19/2/2564

12 640514018257 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 5,778.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย212/2564 19/2/2564

13 640514018235 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 19,050.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย211/564 19/2/2564

14 640514018212 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย210/2564 3/3/2564

15 640514014336 ซ้ือกระจก 400.00         เฉพาะเจาะจง ขุนตาลอลูมิเนียม ขุนตาลอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 380/64 28/4/2564

16 640514008474 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 5,280.00      เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 379/2564 28/4/2564

17 640414328327

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์ 
จ านวน 19 รายการ 12,640.00     เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L048/2564 17/2/2564

18 640414336077
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 43,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L047/2564 3/3/2564

19 640414331287
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 6 รายการ 10,654.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L050/2564 19/3/2564

20 640414326284 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 2,952.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท056/2564 21/4/2564

21 640414324765
ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 10 
รายการ 3,840.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อิน
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท055/2564 9/4/2564



22 640301003600

ซ้ือเคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอ
น้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกวา่ 
350 ลิตร (Pre-Post Vac) 598,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด

บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต.8/2564 11/3/2564

23 640414311948 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 9 รายการ 7,410.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท053/2564 26/3/2564

24 640414307634 จ้างเหมาท าเตียงนวดแผนไทย 14,400.00     เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 374/2564 21/4/2564
25 640414309485 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 11 รายการ 1,092.00      เฉพาะเจาะจง นงคราญการค้า นงคราญการค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 375/2564 21/4/2564
26 640414307716 ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 2 รายการ 5,694.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ส.ตะวนั น้ าด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 373/2564 5/4/2564

27 640414306618
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
จ านวน 3 รายการ 1,560.00      เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 370/2564 20/4/2564

28 640414300956
ซ้ืออุปกรณ์ล้างเคร่ืองมือเพื่อฆ่าเชื้อ 
จ านวน 2 รายการ 13,260.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 372/2564 21/4/2564

29 640414299409 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 6,648.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส 
เคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อป
ปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส 
เคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อป
ปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 369/2564 20/4/2564

30 640414296221
จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน 2 
รายการ 560.00         เฉพาะเจาะจง สล่าอ้วน สล่าอ้วน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 371/64 9/4/2564

31 640414295010
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ
 จ านวน 1 คร้ัง 600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 368/2564 16/4/2564

32 640414293733
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 
จ านวน 1 คร้ัง 7,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 367/2564 16/4/2564

33 6404A1402528
จ้างเหมาเก็บขนและก าจัดขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ 10,450.00     เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 735/2563 1/10/2563

34 640414169928 ซ้ือวทิยุส่ือสาร 4,800.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 369/2564 9/4/2564



35 640414272237 จ้างเหมาส่งพสัดุใหก้ับผู้มารับบริการ 4,417.00      เฉพาะเจาะจง สุรศักด์ิ  อาวธุ สุรศักด์ิ  อาวธุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 386/2564 9/4/2564

36 640414207976 ซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 4,999.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สินธานีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ากัด

บริษทั สินธานีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 377/2564 21/4/2564

37 640414206539
ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน 1 รายการ 20,580.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สินธานีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ากัด

บริษทั สินธานีอีเล็คทรอ
นิกค์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 378/2564 21/4/2564

38 640414264703 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 15,950.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ 
(2517) จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ 
(2517) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย209/2564 3/3/2564

39 640414264507 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย208/2564 3/3/2564

40 640414264436 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 58,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย207/2564 3/3/2564

41 640414264339 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย206/2564 3/3/2564
42 640414264191 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 7,360.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย227/2564 18/2/2564

43 640414264088 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 21,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

บริษทั แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย226/2564 18/2/2564

44 640414252615
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 
รายการ 14,478.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 385/2564 20/4/2564

45 640414237382
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 
รายการ 2,720.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ถาวรีย์ 2559 หจก. ถาวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 383/2564 9/4/2564

46 640414233350
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 6 
รายการ 9,780.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 382/2546 9/4/2564

47 640414230919 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 880.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 381/2564 9/4/2564

48 640314138091 ซ้ือตลับหมึกเลเซอร์ 79 A 9,480.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 288/2564 25/2/2564

49 640414225824 จ้างเหมาประกอบการอาหารผู้ปว่ย จ านวน 1 รายการ300.00         เฉพาะเจาะจง ค า เมืองมูล ค า เมืองมูล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 380/2564 9/4/2564



50 640414222822 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 23 รายการ 26,397.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เงิน
ไหลมาคอนกรีต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เงิน
ไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 366/2564 9/4/2564

51 640414210453 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 18 รายการ 14,132.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เงิน
ไหลมาคอนกรีต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เงิน
ไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 365/2564 9/4/2564

52 640414210065 ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 4 รายการ 2,520.00      เฉพาะเจาะจง บา้นกล่อง HomeBoy บา้นกล่อง HomeBoy คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 376/2564 5/4/2564
53 640414204379 ซ้ือไข่ไก่สดจ านวน 12 แผง 1,380.00      เฉพาะเจาะจง นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 377/2564 31/3/2564
54 640414203286 ซ้ือข้าวสารจ านวน 125 กิโลกรัม 5,000.00      เฉพาะเจาะจง นาย ฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นาย ฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 375/2564 17/3/2564

55 640414196812
ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 25 รายการ 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,423.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เงิน
ไหลมาคอนกรีต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เงิน
ไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 364/2564 2/4/2564

56 640414196485 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 11 รายการ 2,338.00      เฉพาะเจาะจง นงคราญการค้า นงคราญการค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 374/2564 31/3/2564

57 640414194133 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 33 รายการ 5,570.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เงิน
ไหลมาคอนกรีต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เงิน
ไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 363/2564 2/4/2564

58 640414192049 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 2 รายการ 6,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 373/2564 31/3/2564

59 640414190454 ซ้ือadapter nb 690.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 372/2564 19/4/2564

60 640414189551 จ้างเหมาบริการอื่นจ านวน 1 งาน 22,575.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 371/2564 16/4/2564

61 640414186222

จ้างเหมาท าเคร่ืองมืออุปกรณ์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ปว่ยระยะหลังวกิฤต
และระยะยาว จ านวน 3 รายการ 17,500.00     เฉพาะเจาะจง อนุศิษฐ์  สมแก้ว อนุศิษฐ์  สมแก้ว คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 360/2564 2/4/2564

62 640414083003
ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้งงานครัว จ านวน
 3 รายการ 71,155.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางพลู คิทเช่น 
อีควพิเม้นท ์จ ากัด

บริษทั บางพลู คิทเช่น 
อีควพิเม้นท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 356/2564 7/4/2564

63 640414147037

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์ 
จ านวน 1 งาน 4,350.00      เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L039/2564 27/1/2564



64 6404A1253541
ค่าบริการการใช้โปรแกรม 
HosMerge ส าหรับ IPD 6,300.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 183/2564 2/12/2563

65 640414147855
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 25,650.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L079/2564 19/2/2564

66 640214135985 ซ้ือAlbendazole tab 200 mg 2,006.25      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย167/2564 8/2/2564

67 640214385133
ซ้ือSalbutamol 100 mcg.(200 
metered actuation) 10,914.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย179/2564 25/2/2564

68 640114443125
ซ้ือClotrimazole craem 1%w/w
 ,1 lb 2,700.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย121/2564 28/1/2564

69 640214384201 ซ้ือSerlift 50 mg. 24,824.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย177/2564 25/2/2564

70 640214080621 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,100.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย122/2564 28/1/2564

71 640214382572 ซ้ือVitamin B1 (100 mg) 13,995.60     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย178/2564 25/2/2564

72 640214206911 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 9,555.10      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย168/2564 11/2/2564

73 640114439927 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 1,821.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย120/2564 28/1/2564

74 640414163472 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,050.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เยเนอรัล 
ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล 
ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด 
(มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย205/2564 3/3/2564

75 640414163434 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 9,120.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย204/2564 3/3/2564



76 640414163401 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 7,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย203/2564 3/3/2564

77 640414163373 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย202/2564 3/3/2564

78 640414163218 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย201/2564 3/3/2564

79 640414163180 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 16,800.00     เฉพาะเจาะจง

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่ม
เงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่ม
เงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย200/2564 3/3/2564

80 640414163105 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 6,700.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด

บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย197/2564 3/2/2564

81 640414163015 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,760.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย196/2564 3/2/2564

82 640414162906 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 20,640.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

บริษทั แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย195/2564 3/2/2564

83 640414162774 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 24,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย194/2564 3/2/2564

84 640414162670 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 12,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย193/2564 3/2/2564

85 640414161811 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 13,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย192/2564 3/2/2564

86 640414161755 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 30,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย191/2564 3/2/2564

87 640414161662 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 58,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย190/2564 3/2/2564



88 640414161551 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,080.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงไทยเมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แสงไทยเมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย189/2564 3/2/2564

89 640414161459 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,135.10      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย188/2564 3/2/2564

90 640114412739 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 1,012.22      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย119/2564 26/1/2564

91 640414153987
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 87,616.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L046/2564 5/3/2564

92 640414153130
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 3,800.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L045/2564 5/3/2564

93 640414152241
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 2 รายการ 38,760.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L043/2564 24/2/2564

94 640414149907
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 9 รายการ 37,507.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L042/2564 24/2/2564

95 640414148700
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 6,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอ
สติก จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอ
สติก จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L041/2564 24/2/2564

96 640414145738 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 9,960.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท046/2564 10/3/2564

97 640414133698 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 68,480.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซู
ติคอล จ ากัด

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซู
ติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย187/2564 5/2/2564

98 640414133642 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,575.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอนติเนนเติล-
ฟาร์ม จ ากัด

บริษทั คอนติเนนเติล-
ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย186/2564 5/2/2564

99 640414133561 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 8,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย185/2564 5/2/2564



100 640414133484 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ 
(2517) จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ 
(2517) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย184/2564 5/2/2564

101 640414133359 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 6,720.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย183/2564 5/2/2564

102 640414133283 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 4,136.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย181/2564 5/2/2564

103 640414133161 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 22,800.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซู
ติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซู
ติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย182/2564 5/2/2564

104 640414124139 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,300.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส 
เคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อป
ปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส 
เคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อป
ปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 362/2564 5/4/2564

105 631214041312 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 4 รายการ 24,625.90     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย045/2564 3/12/2563

106 640414119690
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 
รายการ 16,110.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 361/2564 5/4/2564

107 640414116352 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 1,712.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท051/2564 12/3/2564

108 640414099756 จ้างซ่อมคุรุภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 359/2564 5/4/2564

109 640314399532 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 8,232.58      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท050/2564 25/3/2564

110 640414104132 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 3,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท051/2564 17/3/2564

111 640414103979
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอมจ านวน 1 
งาน 35,725.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ็กซา ซีแลม 
จ ากัด

บริษทั เอ็กซา ซีแลม 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต006/2564 25/2/2564



112 640414095162 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 1 รายการ 1,250.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 353/2564 31/3/2564

113 640414092393
ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 1 
รายการ 1,890.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 864/2564 24/3/2564

114 640414085674 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 1,356.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท052/2564 17/3/2564

115 640414083687 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 3 รายการ 14,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท042/2564 17/2/2564

116 640414082459 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 385.00         เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 385/2564 31/3/2564

117 640214288811 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 3 รายการ 16,570.02     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท038/2564 19/2/2564

118 640414076406 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 7,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท048/2564 10/3/2564

119 640414074244 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 4,330.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท047/2564 10/3/2564

120 640414059449
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 
รายการ 3,260.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 352/2564 31/3/2564

121 640414071670 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 930.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท046/2564 10/3/2564

122 640414070773 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 7,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก102/2564 24/2/2564

123 640414070342 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 13,640.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ต
ต้ิง จ ากัด

บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ต
ต้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก101/2564 24/2/2564

124 640414069795 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8 รายการ 75,940.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก100/2564 24/2/2564

125 640414058553 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 4,000.00      เฉพาะเจาะจง ภ.กิจธนาทรัพย์ ภ.กิจธนาทรัพย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 355/2564 31/3/2564

126 640414058684 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 2,540.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท045/2564 10/3/2564



127 640414057250
ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 3 
รายการ 9,660.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิ
คอล ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิ
คอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 354/2564 30/3/2564

128 640414056933 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 5,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท044/2564 10/3/2564

129 640414055275 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 2,120.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท043/2564 3/3/2564

130 640414053879 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 2 รายการ 8,080.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 351/2564 31/3/2564

131 640414050222 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 9,600.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท041/2564 17/2/2564

132 640414048400
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 4 
รายการ 2,952.00      เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 349/2564 3/3/2564

133 640414046316 จ้างเหมาติดต้ังบานประตูอลูมิเนียม 7,500.00      เฉพาะเจาะจง ขุนตาลอลูมิเนียม ขุนตาลอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 348/2564 26/3/2564

134 640414044470 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 2,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากัด บริษทั เด็นท-์เมท จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท040/2564 17/2/2564
135 640414044325 ซ้ือพดัลม 1 รายการ 1,980.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 347/2564 26/3/2564
136 640414030558 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 7 รายการ 515.00         เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 341/2564 24/3/2564
137 640414028248 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 4 รายการ 9,060.00      เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 339/2564 15/3/2564
138 640314498765 จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 7,200.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจ าเรียง  อุทธยิา นางสาวจ าเรียง  อุทธยิา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 336/2564 2/3/2564
139 640314496890 จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 7,350.00      เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  บรุาณเศรษฐ นางศศิธร  บรุาณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 335/2564 2/3/2564
140 640314487599 จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 7,050.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑา  กองสุข นางสาวมณฑา  กองสุข คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 334/2564 2/3/2564
141 640314486172 จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 7,200.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  ไทยแก่น นางสาววนิดา  ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 333/2564 2/3/2564
142 640314483687 ซ้ือไข่ไก่สด จ านวน 6 แผง 690.00         เฉพาะเจาะจง นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 332/2564 25/3/2564
143 640314481979 จ้างเหมาจัดท าไวนิลจ านวน 1 งาน 450.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน Indy ร้าน Indy คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 319/2564 19/3/2564
144 640314475262 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 2 รายการ 4,668.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ส.ตะวนั น้ าด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 330/2564 24/2/2564



145 640314447496 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 2 รายการ 2,320.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย110/2564 23/12/2563

146 640314446191 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,906.40      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย113/2564 4/1/2564

147 640114393550 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 16,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย118/2564 26/1/2564

148 640314409313 ซ้ือสายเคร่ืองกระตุ้นไฟฟา้ 950.00         เฉพาะเจาะจง เอบ ีซัพพลาย เอบ ีซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 320/2564 17/3/2564

149 640314400330 ซ้ือนาฬิกาจับเวลา 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 318/2564 16/3/2564

150 640314382764 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 9,750.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท039/2564 17/2/2564

151 640314378820 ซ้ือวสัดุการแพทย์จ านวน 8 รายการ 23,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั อัมรินทร์ เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั อัมรินทร์ เมดิคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 316/2564 16/3/2564

152 640314035445 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า Image HE-60 17,997.40     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด

บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 279/2564 2/3/2564

153 640314363264 ซ้ือไข่ไก่สด จ านวน 6 แผง 690.00         เฉพาะเจาะจง นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 315/2564 17/3/2564
154 640314361790 ซ้ือไข่ไก่สด จ านวน 6 แผง 720.00         เฉพาะเจาะจง นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ นายวรีะพงค์ ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 314/2564 3/3/2564
155 640314360186 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 8 รายการ 786.00         เฉพาะเจาะจง นงคราญการค้า นงคราญการค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 313/2564 16/3/2564

156 640314346313
ซ้ือวสัดุยานพาหนะจ านวน 15 
รายการ 3,395.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัสยนต์ ร้านจ ารัสยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 307/2564 12/3/2564

157 640214234092
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เปล 
โรงพยาบาลขุนตาล 85,000.00     เฉพาะเจาะจง ศราวธุ สรรพสุข ศราวธุ สรรพสุข คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 251/2564 16/2/2564

158 640314340289 ซ้ือเนื้อหมูสดจ านวน 48 กิโลกรัม 7,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 309/2564 25/2/2564
159 640314335774 ซ้ือข้าวสารจ านวน 125 กิโลกรัม 5,000.00      เฉพาะเจาะจง นาย ฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นาย ฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 308/2564 13/3/2564

160 640314332609
จ้างเหมาจัดท าปา้ยอะคริลิค คลินิก
รักษป์อด ร.พ.ขุนตาล 1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน Indy ร้าน Indy คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 307/2564 5/3/2564



161 640314329995
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวจ านวน 5 
รายการ 7,358.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 304/2564 25/2/2564

162 640314326329 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 9,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย151/2564 8/1/2564

163 640314326107 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 29,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย152/2564 8/1/2564

164 640314326019 ซ้ือเวภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย153/2564 8/1/2564

165 640314325948 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 14,770.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย154/2564 8/1/2564

166 640314325884 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 27,300.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย155/2564 8/1/2564

167 640314324407 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,430.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย156/2564 8/1/2564
168 640314324265 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 29,104.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย157/2564 8/1/2564

169 640314324165 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย158/2564 8/1/2564

170 640314323727 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 62,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย159/2564 8/1/2564

171 640314323288 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 17,550.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย160/2564 8/1/2564

172 640314323095 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,880.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย161/2564 8/1/2564

173 640314322980 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,250.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีเมด ฟาร์
มาพลัส จ ากัด

บริษทั พรีเมด ฟาร์
มาพลัส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย162/2564 8/1/2564

174 640314322895 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,900.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย163/2564 8/1/2564



175 640314322820 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,054.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย103/2564 3/12/2563

176 640314307720 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6 รายการ 4,494.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก099/2564 10/3/2564

177 640314307474 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก098/2564 10/3/2564

178 640314307213 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 920.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก097/2564 4/2/2564

179 640314306828 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 7,352.50      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก096/2564 4/2/2564

180 640314306023 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7 รายการ 10,085.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก095/2564 4/2/2564

181 640314305352 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก094/2564 4/2/2564

182 640314302858 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 6,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก093/2564 4/2/2564

183 640301000442

ซ้ือเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจ
พร้อมระบบประมวลผลขนาด
กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่
น้อยกวา่ A4 120,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอซีซี เมดิคอล 
โซลูชั่น จ ากัด

บริษทั เอซีซี เมดิคอล 
โซลูชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 6/2564 2/3/2564

184 640314287820
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวจ านวน 4 
รายการ 10,350.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 305/2564 24/2/2564

185 640314285628
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวจ านวน 5 
รายการ 8,910.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 306/2564 5/3/2564



186 640314281982 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 23,520.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เยเนอรัล 
ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล 
ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด 
(มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย150/2564 8/1/2564

187 640314281957 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 16,380.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย098/2564 25/11/2563

188 640314281935 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 43,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย097/2564 25/11/2563

189 640314281914 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 4 รายการ 40,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซู
ติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซู
ติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย096/2564 25/11/2563

190 640314281885 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 15,200.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซู
ติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซู
ติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย095/2564 25/11/2563

191 640314281841 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 1,712.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย094/2564 3/12/2563

192 640314281816 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 87,480.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย093/2564 24/11/2563

193 631114288545 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 3,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย043/2564 25/11/2563

194 640314281765 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 5,300.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ 
(2517) จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ 
(2517) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย091/2564 3/12/2563

195 640314281728 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 13,050.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย090/2564 3/12/2563

196 640314281690 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,900.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย089/2564 25/11/2563



197 631114289498 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 45,624.80     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย044/2563 25/11/2563

198 640314281634 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 14,600.00     เฉพาะเจาะจง

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่ม
เงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่ม
เงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย087/2564 19/11/2563

199 640314281597 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 8 รายการ 26,775.44     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย086/2564 19/11/2563
200 640314281568 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 97,600.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย085/2564 19/11/2563

201 640314281533 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 6,720.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย084/2564 19/11/2563

202 640314281169 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,280.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด

บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย083/2564 19/11/2563

203 640314276459 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 17 รายการ 1,260.00      เฉพาะเจาะจง นงคราญการค้า นงคราญการค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 303/2564 25/2/2564
204 640314275205 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก092/2564 4/2/2564

205 640314274910 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ากัด

บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก091/2564 4/2/2564

206 640314274482 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 1,575.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีน
ซายส์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีน
ซายส์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก090/2564 4/2/2564

207 640314274014 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4 รายการ 16,670.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก089/2564 4/2/2564

208 640314272447 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิ
คอล จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก088/2564 4/2/2564

209 640314269713 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 10 รายการ 861.00         เฉพาะเจาะจง นงคราญการค้า นงคราญการค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 302/2564 3/2/2564
210 640314272054 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 5,520.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก087/2564 4/2/2564

211 640314243944 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 3,535.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก086/2564 4/2/2564



212 640314240179 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 60,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย112/2564 25/12/2563

213 640314218046 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 11,330.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด

บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย109/2564 25/12/2563

214 640314217938 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 9,300.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย108/2564 25/12/2563

215 640314217842 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 4 รายการ 25,800.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย115/2564 25/12/2563

216 640314217639 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 9 รายการ 92,120.10     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย134/2564 25/12/2563

217 640314217289 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 8,220.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย077/2564 25/11/2563

218 640314217130 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 3,530.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย072/2564 25/11/2563

219 640514057644
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 7 
รายการ 1,320.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 389/2564 7/5/2564

220 640514055825
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 7 
รายการ 9,490.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 388/2564 29/4/2564

221 640514054695 ซ้ือไข่ไก่สด จ านวน 6 แผง 690.00         เฉพาะเจาะจง วรีะพงศ์  ค าสุรีย์ วรีะพงศ์  ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 385/64 30/4/2564
222 640514049082 ซ้ือกระจก จ านวน 1 รายการ 400.00         เฉพาะเจาะจง ขุนตาลอลูมิเนียม ขุนตาลอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 380/64 28/4/2564

223 640414345907
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 
รายการ 12,790.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 376/2564 23/4/2564



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่

1 640514317508 ซ้ือRanclav 1 g 20,800.80   เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย255/2564 25/5/2564

2 0105523002118
ซ้ือHyoscine -N-butylbromide 
tab 10 mg 18,318.40   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย253/2564 25/5/2564

3 640614065282 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 11,200.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย308/2564 19/5/2564

4 640614065199 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 21,500.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย307/2564 19/5/2564

5 640614064703 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,150.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย306/2564 19/5/2564

6 640614064616 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 8,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย305/2564 19/5/2564

7 640614064413 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 9,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย304/2564 19/5/2564

8 640614064335 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,100.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย303/2564 19/5/2564

 ประจ าเดือน  มีนาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่  9 มิถุนายน 2564



9 640614064154 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 49,500.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย302/2564 19/5/2564

10 640614063674 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 11,250.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย301/2564 19/5/2564

11 640614063608 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 60,000.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย300/2564 19/5/2564

12 640614063472 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 14,500.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย299/2564 19/5/2564

13 640614063349 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 13,850.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย298/2564 19/5/2564

14 640614063221 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 11,520.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล
 โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล
 โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย297/2564 19/5/2564

15 640614062755 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย296/2564 19/5/2564

16 640614062738 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 82,080.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย295/2564 19/5/2564

17 640614062714 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยนเนอร์ราลดร๊ักส์
เฮ้าส์ จ ากัด

บริษทั เยนเนอร์ราลดร๊ักส์
เฮ้าส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย294/2564 19/5/2564

18 640614062691 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,800.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย293/2564 19/5/2564

19 640614015445 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 6,100.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย290/2564 6/5/2564

20 640614011911 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,250.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส
 จ ากัด

บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย289/2564 6/5/2564



21 640614010967 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 13,556.35   เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก149/2564 19/5/2564

22 640614010657 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 14,972.50   เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก148/2564 6/5/2564

23 640614010322 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 4,800.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก147/2564 6/5/2564

24 640614010024 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,280.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก146/2564 6/5/2564

25 640614009777 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 9 รายการ 30,550.00   เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ 
ซัพพอร์ต

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ 
ซัพพอร์ต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก145/2564 6/5/2564

26 640614009540 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 1,270.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก144/2564 20/4/2564

27 640614009242 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 4,429.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีน
ซายส์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีน
ซายส์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก143/2564 20/4/2564

28 640514355530 ซ้ือเนื้อหมูสดจ านวน 2 รายการ 5,475.00     เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 447/2564 14/5/2564

29 640614006778 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 9,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย288/2564 6/5/2564

30 640614005681 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 8,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จ ากัด บริษทั มาซา แลบ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย287/2564 17/5/2564

31 640614003520 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 25,800.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

บริษทั แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย286/2564 6/5/2564

32 640514366963 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 62,000.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย258/2564 6/5/2564

33 640514366927 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 12,800.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย284/2564 6/5/2564
34 640514366877 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 29,104.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย283/2564 6/5/2564

35 640514366812 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย282/2564 6/5/2564



36 640514366747 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,500.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติ
บคุคล โรงงานเภสัชกรรม
พอนด์เคมีคอล ประเทศ
ไทย

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติ
บคุคล โรงงานเภสัชกรรม
พอนด์เคมีคอล ประเทศ
ไทย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย281/2564 6/5/2564

37 640514366653 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย280/2564 6/5/2564
38 640514366456 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 10,780.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย279/2564 6/5/2564

39 640514366376 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 13,360.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย278/2564 6/5/2564

40 640414293250 ซ้ือRanclav 1 g 20,800.80   เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย236/2564 27/4/2564

41 640414292651 ซ้ือAspirin tab 300 mg 7,200.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย235/2564 27/4/2564

42 640514365942 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 58,000.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย277/2564 6/5/2564

43 640514365746 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,800.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย276/2564 6/5/2564

44 640514365658 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,520.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จ ากัด บริษทั ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย275/2564 6/5/2564

45 640514365592 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,240.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย274/2564 6/5/2564

46 640514365544 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 66,340.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย273/2564 6/5/2564

47 640514365492 ซ้ือเวชภนัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มา
แลป (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มา
แลป (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย272/2564 6/5/2564

48 640514365427 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 5,575.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอนติเนนเติล-
ฟาร์ม จ ากัด

บริษทั คอนติเนนเติล-
ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย271/2564 6/5/2564



49 640414290072
ซ้ือClotrimazole craem 
(MycoZole) 1%w/w ,1 lb 2,700.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย232/2564 27/4/2564

50 640514365311 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 21,840.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย269/2564 6/5/2564

51 640414290867
Clobetasol Propionate 0.05 
gm (P-Vate),500 g. 2,200.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย233/2564 27/4/2564

52 640514362376 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 10,080.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด

บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย270/2564 6/5/2564

53 640514362254 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,880.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย268/2564 6/5/2564

54 640414289398
ซ้ือPolygeline (Haemaccel) 500
 ml 2,782.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย231/2564 27/4/2564

55 640514362184 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 7,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย267/2564 6/5/2564

56 640514362120 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 1,450.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย266/2564 6/5/2564

57 640514362047 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 9,720.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย265/2564 6/5/2564

58 640414291494
ซ้ือAdenosine 3 mg/ml ,2 ml 
(Adenocor) 23,133.40   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย234/2564 27/4/2564

59 640514361949 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,280.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย264/2564 6/5/2564

60 640514361785 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,800.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เภสัชกรรม เค.บ.ี
จ ากัด

บริษทั เภสัชกรรม เค.บ.ี
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย263/2564 6/5/2564



61 640514361672 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,800.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย262/2564 6/5/2564

62 640414293764 ซ้ือFerdek , 15 ml 5,906.40     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย237/2564 27/4/2564

63 640514361541 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 4 รายการ 72,700.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย261/2564 6/5/2564

64 640514361388 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 23,900.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย260/2564 6/5/2564

65 640514361172 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 16,360.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย259/2564 6/5/2564

66 640514361036 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 9,480.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลท์
แคร์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย258/2564 6/5/2564

67 640514360882 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 3,880.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ี
เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย257/2564 6/5/2564

68 640514360771 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 33,280.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย256/2564 6/5/2564

69 640514357266 ซ้ือยางนอกรถยนต์ 26,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ต้าแม็กซ์ยาง จ ากัด บริษทั ต้าแม็กซ์ยาง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 448/2564 27/5/2564

70 640514350399
จ้างซ่อม Vital Sign Monitor 
Nihon Kohden PVM-2701 11,500.00   เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 422/2564 7/5/2564

71 640514337452
ซ้ือpower Aaptor ส าหรับเคร่ือง 
Vital Sign Monitor 1,200.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 445/64 21/5/2564

72 640514336656
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 4 รายการ 2,806.50     เฉพาะเจาะจง

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟาร์มาซู
ติคอล จ ากัด

บริษทั กู๊ด เฮลธ ์ฟาร์มาซู
ติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L063/2564 6/5/2564

73 640514334195 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 2 รายการ 5,502.00     เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ส.ตะวนั น้ าด่ืม ส.ตะวนั คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 444/2564 28/4/2564

74 640414311264 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 4,387.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท054/2564 28/4/2564



75 640514330312 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 9,555.10     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย168/2564 11/2/2564

76 640514325627 ซ้ือไข่ไก่สด 345.00       เฉพาะเจาะจง วรีะพงศ์  ค าสุรีย์ วรีะพงศ์  ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 444/64 20/5/2564

77 640514321558
จ้างเหมาฉากตะกั่ว แบบกวา้งพเิศษ
 พร้อมล้อเล่ือนและมีกระจก 53,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัทนัตสยาม จ ากัด บริษทัทนัตสยาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 546/2563 10/6/2563

78 640514320340
จ้างซ่อมเคร่ือง NST 
GE-corometrics รุ่น 172 9,000.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 435/2564 30/4/2564

79 640514320098 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 12 รายการ 34,011.34   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย132/2564 21/4/2564
80 640514319770 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 18 รายการ 245,329.98     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย198/2564 3/2/2564
81 640514319488 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 12 รายการ 132,915.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย176/2564 26/3/2564

82 640514240928 ซ้ือเก้าอี้พกัคอยแบบแถว 3 ที่นั่ง 44,000.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 436/2564 20/5/2564

83 640514314364 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 3 รายการ 4,998.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 384/2564 18/3/2564

84 640514314578 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,080.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงไทยเมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั แสงไทยเมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย189/2564 3/2/2564

85 640514301636 ซ้ือปล๊ักไฟ ขนาด 5 เมตร 2,820.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 443/64 19/5/2564

86 640514284401 จ้างเหมาปรับปรุงบา้นพกัเจ้าหน้าที่ 18,500.00   เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 142/2564 19/5/2564

87 640514281621
จ้างเหมาส่งของ เดือน พฤษภาคม 
2564 13,314.00   เฉพาะเจาะจง สุรศักด์ิ  อาวธุ สุรศักด์ิ  อาวธุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 141/2564 22/4/2564

88 640514279233 ซ้ือตลับเลเซอร์ 79 A 9,480.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 440/2564 14/5/2564

89 640514278954 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 29,650.00   เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 249/2564 9/2/2564

90 640514278697
จ้างซ่อมยายพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 2 รายการ 39,030.00   เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 197/2564 8/1/2564

91 640514278318 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา OPD 19,000.00   เฉพาะเจาะจง อุดม  รักแม่ อุดม  รักแม่ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 439/2564 14/5/2564



92 640514268201
ซ้ือวสัดุวทิยาสาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 12,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L053/2564 24/3/2564

93 640514265792
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 4 รายการ 6,612.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L062/25564 6/5/2564

94 640514262197

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์
จ านวน 19 รายการ 5,945.00     เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L061/2564 28/4/2564

95 640514261132
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 5 รายการ 7,560.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
 จ ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L060/2564 6/5/2564

96 640514259697 ซ้ือไข่ไก่สด จ านวน 3 แผง 345.00       เฉพาะเจาะจง วรีะพงศ์  ค าสุรีย์ วรีะพงศ์  ค าสุรีย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 438/64 13/5/2564

97 640514256761
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 5 รายการ 9,140.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
 จ ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L059/2564 28/1/2564

98 640514249888
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 3 รายการ 4,960.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
 จ ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L058/2564 8/4/2564

99 640514249429
ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 7,150.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 437/2564 14/5/2564

100 640514247252
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 7 รายการ 15,994.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
 จ ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L044/2564 25/2/2564

101 640514244382 ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 10 รายการ 763.00       เฉพาะเจาะจง นงคราญการค้า นงคราญการค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 435/64 14/5/2564
102 640514241082 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 2 รายการ 2,270.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 434/2564 14/5/2564

103 640514237148

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์
จ านวน 5 รายการ 1,980.00     เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L057/2564 5/4/2564

104 640514238966
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 2 รายการ 32,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L051/2564 24/3/2564



105 640514238854 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 6,150.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 418/2564 14/5/2564

106 640514222533 ตู้เก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก 3,850.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 431/2564 19/5/2564

107 640514237244
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 
รายการ 5,640.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 412/2564 14/5/2564

108 640514233172 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 5,885.00     เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก142/2564 20/4/2564

109 640514233020 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก141/2563 20/4/2564

110 640514232808 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 8,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก140/2564 20/4/2564

111 640514232604 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 10,250.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก139/2564 20/4/2564

112 640514232355 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก138/2564 20/4/2564

113 640514231632 ซ้ือวสัดการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก135/2564 20/4/2564

114 640514231340 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 18,508.05   เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก134/2564 16/4/2564

115 640514230872 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 11,040.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ต
ต้ิง จ ากัด

บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ต
ต้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก133/2564 5/4/2564

116 640514230200 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,074.35     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 433/2564 5/4/2564

117 640514228546
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 43,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L056/2564 23/4/2564



118 640514225314
จ้างเหมาติดต้ังสติกเกอร์หน้าต่าง
ncd 4,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์เชียงของ ร้านคลาสสิฟายด์เชียงของ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 432/2564 19/5/2564

119 640514225254
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์กาารแพทย์
จ านวน 6 รายการ 5,265.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L049/2564 16/4/2564

120 640514221631
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 
รายการ 4,080.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ถาวรีย์ 2559 หจก. ถาวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 430/2564 14/5/2564

121 640514220210
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 2 รายการ 18,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L054/2564 5/4/2564

122 640514219112
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 
รายการ 9,320.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 429/2564 13/5/2564

123 640514218717
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 1 รายการ 52,800.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ากัด

บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L052/2564 L052/2564

124 640514216160
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอมจ านวน 1 
งาน 22,245.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต.007/2564 1/4/2564

125 640514190231
ซ้ือโทรศัพทส์ านักงาน จ านวน 3 
รายการ 2,577.00     เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 427/64 11/5/2564

126 640514196915
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 
รายการ 1,788.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 426/2564 13/5/2564

127 640514195807 ซ้ือเนื้อหมูสดจ านวน 2 รายการ 5,625.00     เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 428/2564 30/4/2564
128 640514194408 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 1,320.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 425/2564 13/5/2564

129 640514181042
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 
รายการ 776.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 424/64 7/5/2564

130 640514177423
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 3 
รายการ 33,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไชยรุ่งเรือง
การแพทย์ จ ากัด

บริษทั ไชยรุ่งเรือง
การแพทย์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 420/2564 6/5/2564

131 640514097050
จ้างเหมางานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ
 จ านวน 4 รายการ 3,510.00     เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 396/2564 7/5/2564



132 640514156679
ซ้ือชุดทดสอบหาปริมาณเลือดใน
อุจจาระ (FIT test) 18,750.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
 จ ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 421/2564 7/5/2564

133 640514173291 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 6,858.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก132/2564 5/4/2564

134 640514173273 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี 
จ ากัด

บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก131/2564 5/4/2564

135 640514173254 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 8,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก130/2564 5/4/2564

136 640514173231 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 5,200.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก129/2564 ก129/2564

137 640314303380 ซ้ือ Ferdek , 15 ml 5,906.40     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย180/2564 19/3/2564

138 640514173195 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,900.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก128/2564 5/4/2564

139 640514173184 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย238/2564 26/3/2564

140 640514173171 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 9,630.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก127/2564 5/4/2564

141 640514173142 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 6,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก126/2564 25/3/2564

142 640514173108 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 7,083.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก125/2564 25/3/2656

143 640514173101 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 13,754.00   เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย239/2564 ย239/2564



144 640514173069 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,000.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์
 เมดิคอล เทรดด้ิง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์
 เมดิคอล เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก124/2564 25/3/2564

145 640514173028 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,100.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  
จ ากัด

บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก123/2564 25/3/2564

146 640514173003 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 82,080.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย240/2564 26/3/2564

147 640514172297 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 23,040.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล
 โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล
 โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย241/2564 26/3/2564

148 640514172141 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 13,500.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย242/2564 26/3/2564

149 640514172053 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 16,380.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย243/2564 26/3/2564

150 640514171989 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 1,824.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล
 โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล
 โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย243/2564 26/3/2564

151 640514171891 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 5 รายการ 40,500.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย244/2564 26/3/2564

152 640514171715 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 80,500.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย246/2564 26/3/2564

153 640514161157 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,280.00     เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 417/2564 7/5/2564

154 640514155165
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 6 รายการ 23,954.40   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L055/2564 28/4/2564



155 640514146345
จ้างเหมาบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศจ านวน 2 รายการ 2,750.00     เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 415/2564 7/5/2564

156 640514140404 ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 5 รายการ 4,150.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน Home Box ร้าน Home Box คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 413/2564 30/4/2564
157 640514140286 ซ้ือวสัดุบริโภค จ านวน 7 รายการ 825.00       เฉพาะเจาะจง นงคราญการค้า นงคราญการค้า คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 414/64 6/5/2564

158 640514127502
ซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2
 รายการ 930.00       เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 411/64 6/5/2564

159 640514124223
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
จ านวน 1 รายการ 2,100.00     เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ ประสานแก้ว นางสุพรรณ ประสานแก้ว คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 408/2564 26/3/2564

160 640514120108 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 4,360.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส 
เคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อป
ปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส 
เคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อป
ปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 399/2564 7/5/2564

161 640514123279
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
จ านวน 1 งาน 3,000.00     เฉพาะเจาะจง นางศศิธร บรุาณเศรษฐ นางศศิธร บรุาณเศรษฐ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 407/2564 26/3/2564

162 640514121864
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
จ านวน 1 งาน 900.00       เฉพาะเจาะจง นางผัดดี จาริเพญ็ นางผัดดี จาริเพญ็ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 406/2564 26/3/2564

163 640514119189
ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิหน้าผากระบบ
อินฟาเรด 5,700.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 402/2564 5/5/2564

164 640514096390
จ้างเหมางงานซ่องบ ารุงยานพาหนะ
 จ านวน 4 รายการ 2,585.00     เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 395/2564 7/5/2564

165 640514118310 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ 530.00       เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงไทย
เชียงราย

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงไทย
เชียงราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 410/64 6/5/2564

166 640514118412
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
จ านวน 1 งาน 2,100.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ไทยแก่น นางสาววนิดา ไทยแก่น คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 404/2564 26/3/2564



167 640514117160
จ้างเหมานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
จ านวน 1 งาน 2,850.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจ าเรียง อุทธยิา นางสาวจ าเรียง อุทธยิา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 403/2564 26/3/2564

168 640514112977 ซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 990.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 440/2562 11/5/2564

169 640514106534 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 2,100.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท061/2564 21/4/2564

170 640514104025 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 1,650.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้
ทนัตภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท060/2564 21/4/2564

171 640414020114
ซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติแบบ
อัตโนมัติชนิดสอดแขน 65,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอซีซี เมดิคอล 
โซลูชั่น จ ากัด

บริษทั เอซีซี เมดิคอล 
โซลูชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 640001 2/4/2564

172 640514102418 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 8,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท059/2564 21/4/2564

173 640514101993 ซ้ือตลับเลเซอร์ 79A สีด า 9,480.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 380.1/2564 9/4/2564

174 640514101340
จ้างเหมาท าปา้ยอะคิลิคและปา้ยไว
นิล จ านวน 4 รายการ 1,260.00     เฉพาะเจาะจง อินด้ี อินด้ี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 397/64 6/5/2564

175 640514099613 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 4,850.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท058/2564 21/4/2564

176 640414358488
จ้างเหมาเปล่ียนอะไหล่อุปกรณ์หอ้ง
ผู้ปว่ยแยกโรค 27,178.00   เฉพาะเจาะจง เอ็มอ.ีลานนา เซอร์วสิ เอ็มอ.ีลานนา เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 378/2564 30/4/2564

177 640514094613 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 4,400.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษทั แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท057/2564 12/3/2564

178 640414106579
ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานจ านวน 2 
รายการ 9,330.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 367/2564 7/4/2564

179 640414164510
ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 4 
รายการ 40,500.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั รอททารีนพลัส 
จ ากัด

บริษทั รอททารีนพลัส 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 368/2564 19/4/2564



180 640114373956 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 5,778.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด

บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 217/2564 26/1/2564

181 640114369438 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 14,220.30   เฉพาะเจาะจง
บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด

บริษทั น าววิฒัน์การช่าง 
(1992)จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 216/2564 26/1/2564

182 640514091595 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 7,301.50     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก122/2564 ก122/2564

183 640514091572 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 2,250.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก121/2564 25/3/2564

184 640514091552 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 2,880.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก120/2564 25/3/2564

185 640514091525 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 2,738.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก119/2564 25/3/2564

186 640514091496 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก118/2564 25/3/2564

187 640514091474 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,250.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก117/2564 12/3/2564

188 640514091434 ซ้ือวสัดุการแพทย จ านวน 3 รายการ 2,070.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีน
ซายส์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลีน
ซายส์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก116/2564 12/3/2564

189 640514091413 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 315.00       เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท ์แล็ป คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก115/2564 12/3/2564

190 640514091381 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 6,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก114/2564 12/3/2564

191 640514091342 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,140.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก113/2564 12/3/2564

192 640514091304 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,926.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก112/2564 12/3/2564



193 640514091266 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,247.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก111/2564 12/3/2564

194 640514091203 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 7,050.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย245/2564 26/3/2564

195 640514091218 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,926.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก110/2564 12/3/2564

196 640514090850 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,266.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย247/2564 26/3/2564

197 640514090333 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย248/2564 26/3/2564

198 640514090133 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 3 รายการ 42,000.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์
เมดิคอล จ ากัด

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์
เมดิคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย249/2564 26/3/2564

199 640514089902 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 11,342.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย250/2564 26/3/2564

200 640514089389 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,100.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย229/2564 19/2/2564

201 640514089302 วสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 15,281.78   เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก109/2564 18/3/2564

202 640514089242 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 7,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั ซี.เอ็น.ท ีเทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก108/2564 24/2/2564

203 640514089235 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 57,300.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรด
ด้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย225/2564 19/2/2564

204 640514089212 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 10,150.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก107/2564 24/2/2564

205 640514089174 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก106/2564 24/2/2564



206 640514089130 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก105/2564 24/2/2564

207 640514089078 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 4,374.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก104/2564 24/2/2564

208 640514089002 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 3,150.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด บริษทั เรียลเมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก103/2564 24/2/2564

209 640514088962 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 6,500.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติ
บคุคล โรงงานเภสัชกรรม
พอนด์เคมีคอล ประเทศ
ไทย

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติ
บคุคล โรงงานเภสัชกรรม
พอนด์เคมีคอล ประเทศ
ไทย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย224/2564 19/2/2564

210 640514088838 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,200.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย223/2564 19/2/2564

211 640514088642 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 29,200.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย222/2564 19/2/2564

212 640514084667 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 7,918.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย221/2564 19/2/2564

213 640514084629 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 82,080.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย220/2564 19/2/2564

214 640514084272 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 32,000.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ี
กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย219/2564 19/2/2564

215 640514084235 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 6,300.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย218/2564 19/2/2564

216 640514075342 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 1 รายการ 5,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย ฤชัย จุฬะรุ่งเรือง นาย ฤชัย จุฬะรุ่งเรือง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 394/2564 8/4/2564

217 640514073824
ซ้ือวสัดุยานพาหนะจ านวน 2 
รายการ 3,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ต้าแม็กซ์ยาง จ ากัด บริษทั ต้าแม็กซ์ยาง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 353/2564 9/4/2564

218 640514071783 ซ้ือสายโทรศัพทภ์ายใน 1,470.00     เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 393/2564 30/4/2564



219 640514071484 ซ้ือโทรศัพทไ์ร้สาย 1,790.00     เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 391/64 30/4/2564
220 640514071597 ซ้ือวสัดุบริโภคจ านวน 2 รายการ 6,975.00     เฉพาะเจาะจง ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด ร้านขุนตาลฟาร์มหมูสด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 386/2564 9/4/2564
221 640514068810 ซ้ือพดัลมโคจร 19,550.00   เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 392/2564 30/4/2564

222 640514064911 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 17,970.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 390/2564 23/4/2564



ล าดับที่ เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงนิงบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

วันที่

1 640614129808 จ้างเหมาบริการอื่นจ านวน 1 รายการ 17,110.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านคลาสสิฟายด์เชียง
ของ

ร้านคลาสสิฟายด์เชียง
ของ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 463/2564 4/6/2564

2 640614093568
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 6 
รายการ 4,590.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 450/2564 4/6/2564

3 640614086668
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 
รายการ 6,300.00  เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011
 กรุ๊ป จ ากัด

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011
 กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 449/2564 4/6/2564

4 6406A1189111
ค่าบริการการใช้โปรแกรม HosMerge 
ส าหรับ IPD 7,200.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 183/2564 2/12/2563

5 640614094238 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 1 รายการ 45,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 452/2564 4/6/2564
6 640614127632 จ้างเหมาเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000.00  เฉพาะเจาะจง อมร กันทะเขียว อมร กันทะเขียว คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 465/2564 4/6/2564

7 6406A1151236
จ้างเหมาท าความมสะอาดบา้นพกั
เจ้าหน้าที่ 4,610.00       เฉพาะเจาะจง สงกรานต์  มะศิริยานันท์ สงกรานต์  มะศิริยานันท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 05/2564 2/10/2563

8 640614096024
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 หมายเลขทะเบยีน กษ 8236 เชียงราย 28,000.00     เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 462/2564 4/6/2564

9 640614093238
ซ้ือเคร่ืองซีลปดิผนึกซองบรรจุเวชภณัฑ์
ทางการแพทย์ 2,850.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอส
เอ็นเมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอส
เอ็นเมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 461/2564 4/6/2564

10 640614086521
ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิหน้าผากระบบอิน
ฟาเรด 18,960.00     เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอส
เอ็นเมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอส
เอ็นเมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 459/2564 2/6/2564

 ประจ าเดือน  มีนาคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่  11 มิถุนายน 2564



11 640614070253 ซ้ือตลับเลเซอร์ HP 79A สีด า 6,720.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 458/2564 4/6/2564

12 640614067342 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 2,092.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน
 ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 457/2564 4/6/2564

13 640614090478 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 2,092.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส
 เคร่ืองเขียน แอนด์ 
ก๊อปปี้ปร้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส
 เคร่ืองเขียน แอนด์ 
ก๊อปปี้ปร้ิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 451/2564 4/6/2564


