


ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 ถุงใส่ศพ  สีขาว  100 ใบ 24000 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด
24,000.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E868/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

2 GUIDE ENDOTRACHEAL SIZE L  420 อัน 97969.2 97,969.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
97,969.20

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E869/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

3 พลาสติกหุ้มรองเท้า (SHOE COVER)  
24,000 คู่

96000 72,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล
96,000.00

เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E870/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

4 ลูกสูบยาง NO.1  2,000 อัน 98600 98,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
98,600.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E871/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

5 THORACIC CATHETER NO.28  20 อัน 98600 98,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
98,600.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E871/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

6 THORACIC CATHETER NO.32  20 อัน 98600 98,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
98,600.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E871/0864 ลงวันที่
02/08/2564

7 TAPE ผูก ENDOTRACHEAL TUBE  300 
ม้วน

45005 45,005.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด
45,005.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E873/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

8 AIR WAY NO.2 (80 MM)  600 อัน 45005 45,005.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด
45,005.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E873/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

9 เข็มCUTTING โค้ง NO.9 ME45  20 โหล 45005 45,005.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด
45,005.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E873/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

10 ถ้วยยาน้ า พลาสติก  12x12 ใบ 45005 45,005.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด
45,005.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E873/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

11 ถาดนับเม็ดยา  3 ใบ 45005 45,005.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด
45,005.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E873/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

12 ใบมีดโกน  20x100 ใบ 45005 45,005.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด
45,005.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E873/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

13 AIR WAY NO.4 (100 MM)  300 อัน 45005 45,005.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด
45,005.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E873/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

14 สารท าความสะอาด (DISINFECTANT 
POWDER) 5 G ซอง  50x100 ซอง

95016 95,016.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
95,016.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E874/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

15 SYRINGE DISPOSABLE 10 ML (100 
ชิ้น/กล่อง)  550 กล่อง

93571.5 117,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
93,571.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E875/0864 ลงวันที่
02/08/2564

16 GAUZE STERILE 3X4 นิ้ว (10 ชิ้น/ซอง)  
13,000 ซอง

92150 92,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
92,150.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E876/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

17 GAUZE STERILE 2X2 นิ้ว (10 ชิ้น/ซอง)  
3,000 ซอง

92150 92,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
92,150.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E876/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

18 CERVICAL COLLAR ADULT ปรับได้  60 
อัน

60000 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
60,000.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E877/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

19 แผ่นท าความสะอาด 200 แผ่น/ขวด 
(ISOPROPANOL)  250 ขวด

95680 95,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
95,680.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E879/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

20 CHLORHEXIDINE 2% IN 70% 
ALCOHOL 30 ML  400 ขวด

95680 95,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
95,680.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E879/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

21 ไม้พันส าลีชุบ CHLORHEXIDINE 2% IN 
ALCOHOL 2 ชิ้น  1,500 ซอง

95680 95,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
95,680.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E879/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

22 EXTENSION TUBE WITH T 
CONNECTION #10-15 CM  10,000 อัน

95000 95,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด
95,000.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E880/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

23 วาสลีนก๊อส 4X4 นิ้ว (5 ชิ้น/ซอง)  300 ซอง 69900 69,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด
69,900.00

บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E882/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

24 GAUZE 36 นิ้วX 100 หลา ตัด 4 ท่อน  
100 ม้วน

69900 69,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด
69,900.00

บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E882/0864 ลงวันที่
03/08/2564

25 ENDOTRACHEAL TUBE NO.3  ไม่มี 
CUFF  30 อัน

5350 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
5,350.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E883/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

26 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.3.5 
ไม่มี CUFF  20 อัน

5350 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
5,350.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E883/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

27 CHROMIC CUTGUT 2/0 มีเข็ม ROUND 
40S HR  80 โหล

41600 41,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
41,600.00

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E885/0864 ลงวันที่
03/08/2564

28 DISPOSABLE NEEDLE NO.21X1 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  500 กล่อง

79715 107,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
79,715.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E886/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

29 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า 
(MICRODRIP)  1,000 อัน

79715 107,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
79,715.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E886/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

30 SYRINGE DISPOSABLE 5 ML (100 ชิ้น/
กล่อง)  300 กล่อง

79715 107,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
79,715.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E886/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

31 FOLEY CATHETER NO.16  700 สาย 15300 15,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
15,300.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E887/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

32 FOLEY CATHETER NO.18  200 สาย 15300 15,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
15,300.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E887/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

33 ชุดสวมป้องกันการติดเชื้อ COVER ALL 
SIZE L  1,500 ชุด

360000 375,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี แอนด์ ซี เทรดด้ิง 
888 จ ากัด
360,000.00

บริษัท ซี แอนด์ ซี เทรดด้ิง 888 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E888/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

34 ALCOHOL BURNING 450 ML  72 ขวด 17623.92 17,623.92 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  
จ ากัด
17,623.92

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E889/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

35 SODIUM HYPOCHLORITE 10% 4 ลิตร/
ขวด (แกลลอน)  60 ขวด

17623.92 17,623.92 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  
จ ากัด
17,623.92

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E889/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

36 ถุงมือตรวจโรค(DISP.EXAM) SIZE S(50 
คู่/กล่อง) แป้ง  2,700 กล่อง

499500 507,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด
499,500.00

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E890/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

37 ALCOHOL 70% HANDRUB 1000 ML  
300 ขวด

80250 80,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
80,250.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E892/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

38 POLYSULFONE HDF100S(12ชิ้น/กล่อง) 
 120 ชิ้น

99600 99,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ จ ากัด
99,600.00

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E893/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

39 ELECTRODE ผู้ใหญ่ FOAM No.2570  
150x50 ชิ้น

99510 99,510.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
99,510.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E894/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

40 SUREFLUX 150E LC GA SET  204 set 97920 97,920.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
97,920.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E895/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

41 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.7 มี 
CUFF  300 อัน

51360 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
51,360.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E897/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

42 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.7.5  มี
 CUFF  300 อัน

51360 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
51,360.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E897/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

43 FORMALDEHYDE 37% (37 G/100 ML) 
450 ML SOLUTION  60 ขวด

1926 1,926.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
1,926.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E899/0864 ลงวันที่ 
06/08/2564

44 HEMODIALYSIS SPRING-A (K2,Ca2.5) 
SOL 5.5 LITRE  500 ถุง

46800 46,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด
46,800.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E900/0864 ลงวันที่ 
06/08/2564

45 HEMODIALYSIS SPRING-A (K3,Ca3.5) 
SOL 5.5 LITRE  100 ขวด

46800 46,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด
46,800.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E900/0864 ลงวันที่ 
06/08/2564

46 SYRINGE TUBER. 1 ML 27GX1/2 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  30 กล่อง

6099 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
6,099.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E901/0864 ลงวันที่ 
06/08/2564

47 FACE SHIELD & 3 REFILL  30 ชุด 19500 25,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันต
ภัณฑ์
19,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E903/0864 ลงวันที่ 
06/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

48 STERILE WATER FOR INJECTION 100 
ML  1,000 ขวด

14000 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)
14,000.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E905/0864 ลงวันที่ 
06/08/2564

49 หมวกคลุมผม DISPOSABLE (สีเขียว)  
50,000 ใบ

50000 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
50,000.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E906/0864 ลงวันที่ 
06/08/2564

50 POLYSULFONE DIALYZER UFR 12 
ML/HR/MMHG  60 ชิ้น

33000 33,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
33,000.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E907/0864 ลงวันที่ 
06/08/2564

51 ถุงใส่ อาหารเหลว 500 ML (ENTERAL 
FEEDING BAG)  6,000 ใบ

39000 39,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด
39,000.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E911/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

52 ไม้พันส าลี SIZE XL (50 ไม/้ถุง)  3,000 ถุง 33000 33,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด
33,000.00

บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E912/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

53 3 WAY พลาสติก  50x100 อัน 39590 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
39,590.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E913/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

54 แผ่นปิดแผล Ag+ 5 X 5 CM (10 ชิ้น/
BOX)  5 กล่อง

5189.5 5,189.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
5,189.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E914/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

55 น้ ามันมะกอก (OLIVE OIL) 450 ML  48 
ขวด

6163.2 6,163.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
6,163.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E918/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

56 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง SIZE S (50 คู่/
กล่อง)  300 กล่อง

80250 85,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
80,250.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E920/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

57 POLYHEXANIDE 0.1%+BETAINE 0.1% 
SOLUTION 350 ML  120 ขวด

64200 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
64,200.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E921/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

58 ภาชนะบรรจุหัวเข็มสีเหลือง ขนาด 15 ลิตร
  50 ใบ

34240 34,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
34,240.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E922/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

59 ภาชนะบรรจุหัวเข็มสีเหลือง ขนาด 6.2 
ลิตร  300 ใบ

34240 34,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
34,240.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E922/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

60 EXTENSION TUBE 36 นิ้ว  1,000 อัน 15825 15,825.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล 
ซัพพลาย  จ ากัด
15,825.00

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E923/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

61 FEEDING TUBE NO.16 (NG TUBE)X 
125CM  1,500 สาย

15825 15,825.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล 
ซัพพลาย  จ ากัด
15,825.00

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E923/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

62 เฝือกปูน  4 นิ้ว  20 โหล 40054.2 40,054.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต
40,054.20

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E925/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

63 ส าลีรองเฝือก 4 นิ้วX4 หลา  50 โหล 40054.2 40,054.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต
40,054.20

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E925/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

64 TENNIS ELBOW SUPPORT SIZE M  15
 ชิ้น

40054.2 40,054.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต
40,054.20

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E925/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

65 KNEE BRACE SIZE S/M ขยายได้  15 อัน 40054.2 40,054.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต
40,054.20

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E925/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

66 DISPOSABLE NEEDLE NO.25X1 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  500 กล่อง

24610 26,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
24,610.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E927/0864 ลงวันที่ 
13/08/2564

67 ชุดสวมป้องกันการติดเชื้อ COVER ALL 
SIZE L  1,800 ชุด

450000 432,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด
450,000.00

บริษัท เอ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E928/0864 ลงวันที่ 
16/08/2564

68 แผ่นปิดแผล Ag+ 10X10CM (10ชิ้น/BOX)
  150 กล่อง

394830 394,830.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
394,830.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E929/0864 ลงวันที่ 
16/08/2564

69 สารท าความสะอาด (DISINFECTANT 
POWDER) 5 G ซอง  120x100 ซอง

228038.4 228,038.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
228,038.40

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E931/0864 ลงวันที่ 
16/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

70 NON WOVEN ADHESIVE TAPE 15 CM 
X10 M  200 ม้วน

53500 53,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
53,500.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E932/0864 ลงวันที่ 
16/08/2564

71 ถุงมือตรวจโรค(DISP.EXAM) SIZE S(50 
คู่/กล่อง) แป้ง  638 กล่อง

119944 118,030.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด
119,944.00

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E935/0864 ลงวันที่ 
16/08/2564

72 ถุงมือตรวจโรค(DISP.EXAM) SIZE S(50 
คู่/กล่อง) แป้ง  212 กล่อง

39856 39,856.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด
39,856.00

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E936/0864 ลงวันที่ 
16/08/2564

73 MASK OXYGEN RESERVOIR BAG ผู้ใหญ่ 
 1,000 ชุด

35000 70,620.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
35,000.00

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E938/0864 ลงวันที่ 
17/08/2564

74 ชุดสวมป้องกันการติดเชื้อ COVER ALL 
SIZE L  88 ชุด

22000 22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี แอนด์ ซี เทรดด้ิง 
888 จ ากัด
22,000.00

บริษัท ซี แอนด์ ซี เทรดด้ิง 888 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E948/0864  ลงวันที่
19/08/2564

75 COMPLETE WATER SOLUBLE VITAMIN 
10 ML INJECTION  45x10 vial

95722.2 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
95,722.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1832/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

76 COMPLETE FAT SOLUBLE VITAMIN 
ADULT 10 ML INJECTION  450 amp

95722.2 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
95,722.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1832/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

77 CHLORAMPHENICOL 1% (1 G/100 G) 
EYE OINTMENT 5 G  1,200 หลอด

16800 19,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์
  จ ากัด
16,800.00

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1833/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

78 ACETYLCYSTEINE 200 MG POWDER 5
 G SACHET  550x50 ซอง

28050 28,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด
28,050.00

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1834/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

79 CIS ATRACURIUM BESYLATE 10 MG/5 
ML INJ.  300 amp

61632 33,576.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ไม่ได้ผลิต มี

จ าหน่าย)

องค์การเภสัชกรรม
61,632.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1835/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

80 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 450 MG 
(ANDROGRAPHOLIDE)  50,000 เม็ด

30000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
30,000.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1836/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

81 ALFACALCIDOL 0.25 MCG CAPSULE  
390x100 เม็ด

44850 105,690.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
44,850.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1838/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

82 ENTACAPONE 200 MG TABLET  
16x100 เม็ด

52558.4 52,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย 
จ ากัด
52,558.40

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1839/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

83 BACLOFEN 10 MG TABLET  45x200 
เม็ด

92000 105,361.35 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
92,000.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1840/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

84 BENZBROMARONE 100 MG 
FILM-COATED TABLET  27x100 เม็ด

92000 105,361.35 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
92,000.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1840/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

85 DOXAZOSIN 4 MG IMMEDIATE 
RELEASE TABLET  1,000x100 เม็ด

92000 105,361.35 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
92,000.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1840/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

86 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.02% 
CREAM 5 G  1,032 หลอด

10124 17,694.55 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา  จ ากัด
10,124.00

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1841/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

87 CYPROHEPTADINE 4 MG TABLET  
9x1000 เม็ด

10124 17,694.55 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา  จ ากัด
10,124.00

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1841/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

88 BISACODYL 5 MG TABLET  20x1000 
เม็ด

10124 17,694.55 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา  จ ากัด
10,124.00

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1841/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

89 HYDROCORTISONE SODIUM 
SUCCINATE 100 MG INJECTION  300 
vial

60790 75,620.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี
60,790.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1842/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

90 BUDESONIDE 200 MCG/PUFF INHALER
 200 DOSE (MDI)  670 หลอด

60790 75,620.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี
60,790.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1842/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

91 THIOPENTAL SODIUM 1 G INJECTION  
10 vial

60790 75,620.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี
60,790.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1842/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

92 FEXOFENADINE HCl 60 MG TABLET  
25x100 เม็ด

4815 7,650.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
4,815.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1843/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

93 D-10-W 500 ML INJECTION  260 ถุง 37468 37,842.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)
37,468.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1844/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

94 3% SODIUM CHLORIDE 500 ML 
INJECTION  220 ถุง

37468 37,842.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)
37,468.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1844/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

95 1/5 D-10-S 500 ML INJECTION  820 ถุง 37468 37,842.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)
37,468.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1844/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

96 MORPHINE 10 MG/ML INJECTION 
NON-PRESERVATIVE (ยส.2)  2,050 amp

13325 13,325.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายรายเดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา
13,325.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1845/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

97 FENTANYL TRANSDERMAL PATCH 25
 MCG/HR (ยส.2)  260 แผ่น

14560 14,560.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายรายเดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา
14,560.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1846/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

98 DIAZEPAM 10 MG/ 2 ML INJ (วัตถุออก
ฤทธิ์ ป.4)  1,200 amp

5136 6,252.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
5,136.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1848/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

99 PETHIDINE HCL 50 MG/1 ML 
INJECTION (ยส.2)  350 amp

2275 2,275.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายรายเดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา
2,275.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1850/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

100 KETAMINE 500 MG/10 ML INJECTION 
(วัตถุออกฤทธิ์ ป.2)  20 vial

4200 4,200.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายรายเดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา
4,200.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1851/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

101 EPHEDRINE 30 MG/ML INJECTION 
(วัตถุออกฤทธิ์ ป.2)  160 amp

1840 1,840.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายรายเดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา
1,840.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1852/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

102 PSEUDOEPHEDRINE HCl 60 MG 
TABLET (วัตถุออกฤทธิ์ ป.2)  4x1000 เม็ด

2500 2,500.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายรายเดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา
2,500.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1853/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

103 BUDESONIDE 500 MCG/2 ML 
RESPULES  10x20 หลอด

23015.7 23,934.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
23,015.70

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1855/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

104 ACETYLCYSTEINE 300 MG/3 ML 
INJECTION  850 amp

23015.7 23,934.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
23,015.70

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1855/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

105 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 600 MG/4 
ML INJECTION  5,200 vial

83200 208,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
83,200.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1856/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

106 ORAL REHYDRATION SALT ADULT 
(ORS ผู้ใหญ)่ 5.09 G  600x100 ซอง

99000 99,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
99,000.00

บริษัท ซีฟาม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1857/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

107 LIDOCAINE HCl VISCOUS 2% 
SOLUTION 100 ML  30 ขวด

7200 7,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด
7,200.00

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1858/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

108 ENOXAPARIN SODIUM 60 MG/0.6 ML 
INJECTION  1,480 ด้าม

332556 332,896.40 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต 6

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

M1859/0864 ลงวันที่
03/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
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สัญญาหรือข้อตกลงใน
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                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

109 MEROPENEM 500 MG INJECTION  660 
vial

60027 130,897.80 คัดเลือก (บัญชี
นวัตกรรม)

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด M1860/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

110 STERILE WATER FOR INJECTION 1000
 ML  9,000 ถุง

243000 261,990.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
243,000.00

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1862/0864 ลงวันที่ 
03/08/2564

111 DEXTROMETHORPHAN HBr 15 MG 
TABLET  450x1000 เม็ด

135000 180,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด
135,000.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1865/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

112 METHYLPREDNISOLONE 1 G 
INJECTION  357 vial

499800 606,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี
499,800.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1867/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

113 ยาอมมะแว้ง 250 MG (20 เม็ด/ซอง)  
6,000 ซอง

26400 26,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด
26,400.00

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1868/0864 ลงวันที่ 
09/08/2564

114 FAVIPIRAVIR 200 MG TABLET  50x100 
เม็ด

80036 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
80,036.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1869/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

115 ETHYL ALCOHOL SOLUTION 70% V/V
 60 ML  12,000 ขวด

89880 89,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
89,880.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1870/0864 ลงวันที่ 
02/08/2564

116 FLUTICASONE 
FUROATE27.5MCG/DOSE NASAL 
SPRAY 120 D  276 ขวด

63198.48 66,447.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต 6

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด M1872/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

117 AMOXICILLIN 875 MG+CLAVULANATE
 125 MG TABLET  130x100 เม็ด

32500 92,690.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต 6

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

M1873/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

118 LOSARTAN POTASSIUM 100 MG 
TABLET  430x300 เม็ด

96750 283,800.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

M1874/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 
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ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

119 OXYTETRACYCLINE+POLYMYXIN 3.5 
G EYE OINTMENT  6x144 หลอด

13096.8 13,098.24 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
13,096.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1875/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

120 TRAZODONE HCL 100 MG TABLET  
56x500 เม็ด

81200 81,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด
81,200.00

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1876/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

121 LEVOFLOXACIN 500 MG/100 ML 
INJECTION  600 vial

64200 173,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด
64,200.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1877/0864 ลงวันที่
04/08/2564

122 CICLOSPORIN 25 MG CAPSULE 
(CYCLOSPORIN)  75x50 เม็ด

65625 89,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
65,625.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1878/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

123 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100 ML 
IRRIGATE  3,300 ขวด

84490 84,490.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
84,490.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1879/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

124 D-5-W 1000 ML (DEXTROSE 5 G/100 
ML SOLUTION)  500 ถุง

84490 84,490.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
84,490.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1879/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

125 1/2 D-10-S 1000 ML INJECTION  220 
ถุง

84490 84,490.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
84,490.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1879/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

126 ขิง 450 MG แคปซูล  12x100 เม็ด 41760 41,760.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
41,760.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1880/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

127 ยาหอมเทพจิตร 200 MG TABLET (20 
เม็ด/ซอง)  3,400 ซอง

41760 41,760.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
41,760.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1880/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

128 POVIDONE IODINE 10% SOLUTION 30
 ML  300 ขวด

4500 4,815.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
4,500.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1882/0864 ลงวันที่
02/08/2564

129 PARACETAMOL 325 MG TABLET  
80x1000 เม็ด

12400 19,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด
12,400.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1883/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564
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130 ปราบชมพูทวีป 400 MG แคปซูล  85x100
 เม็ด

8075 8,075.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด
8,075.00

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1884/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

131 DICLOFENAC 25 MG TABLET  70x1000
 เม็ด

43810 87,156.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
43,810.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1885/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

132 ACICLOVIR  400 MG TABLET  180x70 
เม็ด

43810 87,156.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
43,810.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1885/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

133 DOMPERIDONE MALEATE 10 MG 
TABLET  150x500 เม็ด

43810 87,156.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
43,810.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1885/0864 ลงวันที่ 
04/08/2564

134 PROPOFOL 200 MG/20 ML (1%) 
INJECTION  2,200 amp

98868 141,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
98,868.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1886/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

135 POTASSIUM CHLORIDE 500 MG 
TABLET  112x500 เม็ด

56880 56,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย
56,880.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมี
คอล ประเทศไทย

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1888/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

136 DAPSONE 100 MG TABLET  18x100 
เม็ด

56880 56,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย
56,880.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมี
คอล ประเทศไทย

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1888/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

137 IBUPROFEN 400 MG FILM COAT 
TABLET  75x500 เม็ด

25500 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด
25,500.00

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1889/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

138 HYPROMELLOSE 0.3% EYE DROP 10 
ML  3,600 ขวด

57600 173,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
57,600.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1890/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

139 CALCIUM FOLINATE 15 MG TABLET  
13x100 เม็ด

55749.14 55,749.14 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอ
ฟาร์ม จ ากัด
55,749.14

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1891/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

140 HYDROXYCARBAMIDE 500 MG 
CAPSULE  27x100 เม็ด

55749.14 55,749.14 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอ
ฟาร์ม จ ากัด
55,749.14

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1891/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564
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141 CIPROFLOXACIN 500 MG TABLET  
33x500 เม็ด

20704.5 47,283.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
20,704.50

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1892/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

142 HYDROXYZINE 10 MG TABLET  
36x1000 เม็ด

20704.5 47,283.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
20,704.50

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1892/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

143 SALBUTAMOL SULFATE 0.1 
MG/INHALATION 200 DOSES  600 
หลอด

23112 27,372.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด
23,112.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1894/0864 ลงวันที่
05/08/2564

144 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125
 MCG 120 DOSE INHALER  550 หลอด

77682 164,780.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
77,682.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1896/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

145 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250
 MCG 120 DOSE INHALER  175 หลอด

98493.5 99,242.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
98,493.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1897/0864 ลงวันที่ 
05/08/2564

146 AMINO ACIDS 60 G+GLUCOSE 135 
G+LIPIDS 54 G EMULSION 1904 ML  
280 ถุง

389480 389,844.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
389,480.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1900/0864 ลงวันที่ 
09/08/2564

147 METHYLDOPA 250 MG TABLET  
13x500 เม็ด

15729 15,729.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง 
จ ากัด
15,729.00

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1901/0864 ลงวันที่ 
09/08/2564

148 LIDOCAINE HCl 2% JELLY 30 G  70 
หลอด

15729 15,729.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง 
จ ากัด
15,729.00

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1901/0864 ลงวันที่ 
09/08/2564

149 STREPTOKINASE 1,500,000 IU. 
INJECTION  5 vial

41800 44,655.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
41,800.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1902/0864 ลงวันที่ 
09/08/2564

150 AMPHOTERICIN B 50 MG INJECTION  
100 vial

41800 44,655.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
41,800.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1902/0864 ลงวันที่ 
09/08/2564
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151 LIRAGLUTIDE 18 MG/3 ML INJECTION
 PREFILLED PEN  160 ด้าม

385200 385,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
385,200.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1904/0864 ลงวันที่ 
09/08/2564

152 CEFIXIME 100 MG CAPSULE  62x100 
เม็ด

66340 72,974.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด
66,340.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1907/0864 ลงวันที่ 
09/08/2564

153 FINASTERIDE 5 MG TABLET  11,000 
เม็ด

22000 61,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา  จ ากัด
22,000.00

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1908/0864 ลงวันที่ 
09/08/2564

154 DORZOLAMIDE 20 MG+TIMOLOL 5 
MG EYE DROP 5 ML  1,000 ขวด

299600 299,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด
299,600.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1909/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

155 AZACITIDINE 100 MG INJECTION  36 
vial

496792.44 587,430.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
496,792.44

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1910/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

156 FILGRASTIM 300 MCG/ML INJECTION 
PREFILLED SYRINGE  260 หลอด

111280 390,036.40 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
111,280.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1911/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

157 GANCICLOVIR SODIUM 500 MG 
INJECTION  328 vial

499416.08 499,416.08 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
499,416.08

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1912/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

158 TAMSULOSIN 0.4 MG 
PROLONGED-RELEASE TABLET  
390x30 เม็ด

116844 163,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
116,844.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1913/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

159 NORTRIPTYLINE 10 MG TABLET  
13,000 เม็ด

7540 7,670.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด
7,540.00

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1914/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

160 METHYLSALICYLATE CREAM 25 G  
5,400 หลอด

62320 70,144.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด
62,320.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1916/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

161 METRONIDAZOLE (0.5%) 500 MG/100 
ML INJECTION  1,600 vial

62320 70,144.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด
62,320.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1916/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

162 ROPINIROLE 2 MG 
PROLONGED-RELEASE TABLET  6x28 
เม็ด

1797.6 1,797.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
1,797.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1918/0864 ลงวันที่
11/08/2564

163 MEFENAMIC ACID 250 MG CAPSULE  
5x1000 เม็ด

1650 2,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว 
จ ากัด
1,650.00

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1919/0864 ลงวันที่ 
11/08/2564

164 BISACODYL 10 MG SUPPOSITORY  
660 แท่ง

3630 6,355.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 
จ ากัด
3,630.00

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1920/0864 ลงวันที่ 
11/08/2564

165 VILDAGLIPTIN 50 MG TABLET  180x56
 เม็ด

149842.8 197,568.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
149,842.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1921/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

166 ATORVASTATIN CALCIUM 40 MG 
TABLET  4,700x30 เม็ด

427230 3,525,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
427,230.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1922/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

167 ETONOGESTREL 68 MG/IMPLANT  
130 ชุด

237861 237,861.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
237,861.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1923/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

168 BRIMONIDINE TARTRATE EYE DROP 
1.5 MG/ML 5 ML  1,300 ขวด

372788 373,165.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
372,788.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1925/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

169 OCTOCOG ALFA FACTOR VIII 250 IU 
INJECTION  190 vial

487920 567,207.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
487,920.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1926/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

170 SODIUM VALPROATE 500 MG SR 
TABLET  850x30 เม็ด

256479 256,785.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
256,479.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1927/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

171 PHENYTOIN SODIUM 100 MG SR 
CAPSULE  670x100 เม็ด

220805.2 221,770.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
220,805.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1928/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564

172 LANTHANUM 500 MG CHEWABLE 
TABLET  32x90 เม็ด

210576 210,576.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
210,576.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1930/0864 ลงวันที่ 
10/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

173 ERGOCALCIFERAL (VIT.D2 20,000 IU) 
CAPSULE  60x500 เม็ด

64200 64,200.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จ ากัด M1933/0864 ลงวันที่ 
 09/08/2564

174 MELPHALAN 2 MG TABLET  20x25 เม็ด 65599.56 65,624.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
65,599.56

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1937/0864 ลงวันที่ 
 09/08/2564

175 AMINO ACID 10% 500 ML INJECTION 
 96 ถุง

65599.56 65,624.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
65,599.56

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1937/0864 ลงวันที่ 
 09/08/2564

176 BUPIVACAINE 0.5% SPINAL HEAVY 4 
ML INJECTION HYPERBARIC  300 amp

34563 34,563.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
34,563.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1941/0864 ลงวันที่ 
 11/08/2564

177 PROGESTERONE 100 MG CAPSULE  
27x30 เม็ด

8262.54 8,278.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
8,262.54

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1942/0864 ลงวันที่ 
 11/08/2564

178 MONTELUKAST SODIUM 10 MG FILM
 COATED TABLET  95x28 เม็ด

46925 65,013.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
46,925.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1944/0864 ลงวันที่ 
 11/08/2564

179 LEFLUNOMIDE 20 MG FILM-COATED 
TABLET  40x30 เม็ด

46925 65,013.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
46,925.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1944/0864 ลงวันที่ 
 11/08/2564

180 FENOFIBRATE 160 MG CAPSULE  
235x30 เม็ด

17625 37,717.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด
17,625.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1945/0864 ลงวันที่ 
 11/08/2564

181 LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5
 MG TABLET  200x10 เม็ด

11200 19,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
11,200.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1946/0864 ลงวันที่ 
 11/08/2564

182 INSULIN GLARGINE 300 IU/3 ML 
INJECTION PREFILLED PEN  175 ด้าม

84262.5 84,262.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
84,262.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1947/0864 ลงวันที่ 
11/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

183 DONEPEZIL HCL 10 MG 
ORODISPERSIBLE TABLET  6x280 เม็ด

31800 107,990.40 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ 
(1979)  จ ากัด
31,800.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1949/0864 ลงวันที่ 
 11/08/2564

184 CISATRACURIUM BESYLATE 10 MG/5 
ML INJ.  300 amp

61632 61,632.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ไม่ได้ผลิต มี

จ าหน่าย)

องค์การเภสัชกรรม
61,632.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1951/0864 ลงวันที่ 
 09/08/2564

185 COLISTIN 150 MG INJECTION 
(COLISTIMETHATE)  400 vial

48000 48,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล 
อินดัสตรี จ ากัด
48,000.00

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัส
ตรี จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1956/0864 ลงวันที่ 
 11/08/2564

186 BIMATOPROST 0.01% (100 MCG/1 
ML) EYE DROP 3 ML  600 ขวด

104646 105,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
104,646.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1958/0864 ลงวันที่ 
 17/08/2564

187 PIPERAZILLIN 4 G+TAZOBACTAM 500 
MG INJECTION  1,040 vial

77896 111,280.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต 6

บริษัท เมดติจูด จ ากัด M1964/0864 ลงวันที่ 
 18/08/2564

188 IRON SUCROSE 100 MG/5 ML 
INJECTION  1,500 amp

99510 99,510.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
99,510.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1967/0864 ลงวันที่ 
 18/08/2564

189 CEFTRIAXONE 1 G INJECTION  8,100 
vial

105300 222,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด
105,300.00

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1970/0864 ลงวันที่ 
 20/08/2564

190 CILOSTAZOL 100 MG TABLET  30x30 
เม็ด

10800 19,008.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด
10,800.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1977/0864 ลงวันที่ 
 20/08/2564

191 CALCIUM FOLINATE 50 MG/5 ML 
INJECTION  20 vial

3873.4 7,040.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
3,873.40

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ68/2564 ลงวันที่  
09/08/2564

192 CYCLOPHOSPHAMIDE 50 MG TABLET 
 4x50 เม็ด

5200 5,943.64 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี
5,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ69/2564 ลงวันที่  
17/08/2564



ล าดับที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                                     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนสิงหาคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

193 HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE 
250 MG INJECTION  60 amp

5200 5,943.64 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี
5,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ69/2564 ลงวันที่  
17/08/2564

194 LIDOCAINE 1%+EPINEPHINE 
(1:200000) 20 ML INJECTION  6x10 vial

2657.88 2,658.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
2,657.88

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ70/2564  ลงวันที่
17/08/2564

195 DIGOXIN 50 MCG/ML ORAL 
SOLUTION 60 ML  10 ขวด

1754.8 1,754.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
1,754.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ71/2564 ลงวันที่ 
17/08/2564


