


ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ชุดทดสอบความกระด้างน ้า (WATER 
HARDNESS TEST STRIP)  1 ขวด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ้ากัด
8,988.00

บริษัท เมดิทอป จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E645/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

2 ชุดทดสอบคลอรีน (RESIDUAL 
CHLORINE TEST STRIP)  2 ขวด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ้ากัด
8,988.00

บริษัท เมดิทอป จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E645/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

3 ชุดทดสอบเปอร์อะซิติกแอซิด 
(PERACETIC ACID TEST)  2 ขวด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ้ากัด
8,988.00

บริษัท เมดิทอป จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E645/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

4 ชุดทดสอบเปอร์ออกไซด์ (RESIDUAL 
PEROXIDE TEST)  2 ขวด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ้ากัด
8,988.00

บริษัท เมดิทอป จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E645/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

5 ARM SLING SIZE M  100 อัน 8025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
8,025.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E646/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

6 ARM SLING SIZE L  200 อัน 8025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
8,025.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E646/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

7 ถุงซิปใส 13X20 CM  150 KG 50150 50,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ากัด
50,150.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E647/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

8 ถุงซิปใส 8X12 CM  150 KG 50150 50,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ากัด
50,150.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E647/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

9 ถุงซิปใส 9X13 CM  150 KG 50150 50,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ากัด
50,150.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E647/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

10 ตลับ 10 กรัม ฝาสีครีม  500 อัน 50150 50,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ากัด
50,150.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E647/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

11 ไม้ค ้าแขน (CRUTCH)  NO.46  10 คู่ 15400 15,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ากัด
15,400.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E648/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

12 ไม้ค ้าแขน (CRUTCH)  NO.50  30 คู่ 15400 15,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ากัด
15,400.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E648/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  สิงหำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  สิงหำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

13 ไม้ค ้าแขน (CRUTCH)  NO.54  30 คู่ 15400 15,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ากัด
15,400.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E648/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

14 SUCTION NO.8 มี CONTROL  2,000
 อัน

13300 13,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กรีน เอ็ม ดี
13,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E649/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

15 ชุดให้เลือด (BLOOD SET)  1,500 set 24075 24,075.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
24,075.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E650/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

16 3 WAY พลาสติก  50x100 อัน 39590 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
39,590.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E651/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

17 จุกปิดโพรงให้สารน ้า SIMPLE CAP  
2,000 ชิ น

12200 12,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิตี  จ้ากัด
12,200.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิตี  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E652/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

18 ชุดสวมกันเปื้อน DISPOSABLE 
พลาสติก (100ชิ น/กล่อง)  20x100 ชิ น

12200 12,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิตี  จ้ากัด
12,200.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิตี  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E652/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

19 ขวดยาหยอดตาใส ขนาด 15 ML ฝาน ้า
เงิน  500 ใบ

6850 6,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ากัด
6,850.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E653/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

20 ขวดยาหยอดตาขาวทึบ ขนาด 15 ML 
ฝาขาว  500 ใบ

6850 6,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ากัด
6,850.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E653/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

21 ขวดพลาสติก 30 ML ฝาสีน ้าเงิน  
3,000 ใบ

6850 6,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ากัด
6,850.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E653/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

22 GUIDE ENDOTRACHEAL SIZE L  
350 อัน

91391 91,391.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ้ากัด
91,391.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E654/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

23 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.8 
มี CUFF  150 อัน

91391 91,391.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ้ากัด
91,391.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E654/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

24 TEGADERM PAD 5X7 CM (50 
PCS/BOX)  10x50 แผ่น

67222.75 67,222.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
67,222.75

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E655/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  สิงหำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

25 COBAN 1 นิ ว  15x30 ม้วน 67222.75 67,222.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
67,222.75

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E655/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

26 TEGADERM CHG 8.5X11.5 CM  
200 แผ่น

67222.75 67,222.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
67,222.75

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E655/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

27 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.6 (50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  2,400 คู่

37200 37,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ้ากัด
37,200.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E656/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

28 NON WOVEN ADHESIVE TAPE 15 
CM X10 M  150 ม้วน

40125 40,125.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
40,125.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E657/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

29 ALCOHOL HANDRUB 500 ML 
เคร่ือง AUTO  120 ขวด

38520 41,730.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
38,520.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E658/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

30 INFUSION PUMP SET (20 ชิ น/กล่อง)
  300 set

38520 41,730.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
38,520.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E658/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

31 HUMIDIFIER WITH STERILE WATER
 ไม่น้อยกว่า340ML  1,200 ชุด

72000 72,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ้ากัด
72,000.00

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E659/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

32 CONFORM BANDAGE 3 นิ ว x 3 M  
300 โหล

34500 34,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
34,500.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E660/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

33 CONFORM BANDAGE 4 นิ ว x 3 M  
150 โหล

34500 34,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
34,500.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E660/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

34 POLYETHYLENE GLYCOL (MOLAR
 MASS4000) 1 KG  60 ขวด

27201.04 27,201.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ้ากัด
27,201.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E661/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

35 POTASSIUM CHLORIDE 450 GM.  1
 ขวด

27201.04 27,201.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ้ากัด
27,201.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E661/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

36 SODIUM BICARBONATE 450 G  5 
ขวด

27201.04 27,201.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ้ากัด
27,201.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E661/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  สิงหำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

37 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 
1000 G  3 ขวด

27201.04 27,201.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ้ากัด
27,201.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E661/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

38 POLYHEXANIDE 0.1%+BETAINE 
0.1% SOLUTION 350 ML  170 ขวด

90950 90,950.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
90,950.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E662/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

39 ATERIAL BLOOD GAS SYRINGE 3 
ML 22GX1นิ ว  500 ชิ น

17500 17,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
17,500.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E663/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

40 SODIUM CHLORIDE 1 KG  2 ขวด 1669.2 1,669.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ้ากัด
1,669.20

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E664/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

41 ACETONE 450 ML  24 ขวด 1669.2 1,669.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ้ากัด
1,669.20

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E664/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

42 ถุงปัสสาวะ (URINE BAG) เด็ก 100 
ML  500 ใบ

60350 64,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  จ้ากัด
60,350.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E665/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

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

60350 64,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  จ้ากัด
60,350.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E665/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

44 ถุงปัสสาวะ (URINE BAG) เดรนล่าง 
2,000 ML  1,500 ใบ

60350 64,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  จ้ากัด
60,350.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E665/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

45 MEDICUT(IV CATHETER) 
NO.24X3/4 นิ ว(50 ชิ น/กล่อง)  
100x50 อัน

58197.3 58,197.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
58,197.30

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E668/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

46 SYRINGE 3 ML LUER LOCK TIP 
BOX (100 อัน/กล่อง)  10 กล่อง

58197.3 58,197.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
58,197.30

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E668/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

47 MEDICUT(IV CATHETER) 
NO.18X1.25นิ ว(50 ชิ น/กล่อง)  
30x50 อัน

58197.3 58,197.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
58,197.30

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E668/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

48 กาแก้วล้างตา  2 ชุด 17580 17,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด
17,580.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E669/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  สิงหำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

49 ADSON FORCEP 4.5 นิ ว TOOTH 
(12 CM)  10 อัน

17580 17,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด
17,580.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E669/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

50 ADSON FORCEP 4.5 นิ ว NON 
TOOTH (12 CM)  10 อัน

17580 17,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด
17,580.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E669/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

51 MUCOUS EXTRACTOR (20ชิ น/
กล่อง)  400 ชิ น

17580 17,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด
17,580.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E669/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

52 ด้ามมีดโกน  10x12 ด้าม 17580 17,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด
17,580.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E669/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

53 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง SIZE S (50 
คู่/กล่อง)  120 กล่อง

62552.2 62,552.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด
62,552.20

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E670/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

54 ถุงมือตรวจโรค STERILE SIZE S (50 
คู่/กล่อง) มีแป้ง  130 กล่อง

62552.2 62,552.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด
62,552.20

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E670/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

55 OXYGEN CANULA NASAL STERILE 
เด็กเล็ก  300 สาย

32115 32,115.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์
32,115.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์ มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E671/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

56 OXYGEN CANULA NASAL STERILE
 ผู้ใหญ่  1,500 สาย

32115 32,115.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์
32,115.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์ มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E671/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

57 SYRUP SIMPLEX 450 ML  48 ขวด 11069.03 11,069.03 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ้ากัด
11,069.03

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E672/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

58 SILVER NITRATE CRYSTAL 25 G  1
 ขวด

11069.03 11,069.03 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ้ากัด
11,069.03

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E672/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

59 PODOPHYLLINE 25% 15 ML  15 
ขวด

11069.03 11,069.03 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ้ากัด
11,069.03

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E672/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

60 TRIPPLE LUMEN CENTRAL 
VENOUS CATH FR 7X20 CM  30 
set

38520 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
38,520.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E673/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  สิงหำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

61 MINISART FILTER 0.2 MCM (50 
ชิ น/กล่อง)  3 กล่อง

13800 13,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ้ากัด
13,800.00

บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E674/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

62 MINISART FILTER 0.45 MCM (50 
ชิ น/กล่อง)  3 กล่อง

13800 13,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ้ากัด
13,800.00

บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E674/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

63 แว่นตาป้องกันสารคัดหล่ังเข้าตา  500 
อัน

37100 38,982.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ้ากัด
37,100.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E675/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

64 INFUSION PUMP SET 20 
DROPS/ML (ME)  1,000 set

37100 38,982.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ้ากัด
37,100.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E675/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

65 COLOSTOMY BAG NO.4 (สีขุ่น)  
300 ใบ

37100 38,982.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ้ากัด
37,100.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E675/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

66 EXTENSION TUBE MICRO ยาว 42 
นิ ว  2,000 set

37100 38,982.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ้ากัด
37,100.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E675/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

67 PLASTER MICROPORE 1/2 นิ ว (24 
ชิ น/กล่อง)  50 กล่อง

21079 21,079.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
21,079.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E676/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

68 PLASTER ผ้า 3 นิ วX10 หลา (4 ท่อน) 
 10 ม้วน

21079 21,079.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
21,079.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E676/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

69 GAUZE STERILE 3X3 นิ ว (10 ชิ น/
ซอง)  10,800 ซอง

72240 72,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด
72,240.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E677/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

70 ELASTIC BANDAGE 6 นิ ว x1.8 M  
30 โหล

72240 72,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด
72,240.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E677/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

71 ELASTIC BANDAGE 2 นิ ว x1.8 M  
12 โหล

72240 72,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด
72,240.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E677/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

72 AV SET ONLINE PLUS BVM FOR 
5008  100 set

23800 23,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
23,800.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E678/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  สิงหำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

73 ELECTRODE ผู้ใหญ่ FOAM No.2570 
 120x50 ชิ น

79608 79,608.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
79,608.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E679/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

74 SYRINGE DISPOSABLE 20 ML (50 
ชิ น/กล่อง)  100 กล่อง

29211 31,351.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด
29,211.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E680/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

75 SYRINGE IRRIGATE 50 ML 
DISPOSABLE  30x30 set

29211 31,351.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด
29,211.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E680/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

76 เฝือก SPLINT ROLL 6 นิ วX20 ฟุต 
(15 ชั น)  15 ม้วน

54500 98,012.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
54,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E681/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

77 เฝือก SPLINT ROLL 4 นิ วX20 ฟุต 
(15 ชั น)  10 ม้วน

54500 98,012.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
54,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E681/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

78 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT 
ROLL 6 X180 นิ ว  4 กล่อง

16910 16,910.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ้ากัด
16,910.00

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E683/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

79 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT 
ROLL 4X180 นิ ว  2 กล่อง

16910 16,910.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ้ากัด
16,910.00

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E683/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

80 GLUCOSE POWDER 25 G  1,000 
ซอง

6000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ้ากัด
6,000.00

บริษัท ซีฟาม จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E684/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

81 STERILE WATER FOR IRRIGATION 
1000 ML ฝาเกลียว  300 ขวด

20600 21,233.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ้ากัด (มหาชน)
20,600.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ้ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E685/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

82 D-5-W 250 ML IN BAG 500 ML INJ.
  500 ขวด

20600 21,233.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ้ากัด (มหาชน)
20,600.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ้ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E685/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

83 ชุดท้าแผล (25 ชุด/ห่อ)  4,000 ชุด 34000 34,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ้ากัด
34,000.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E686/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  สิงหำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

84 EXTENSION TUBE WITH T 
CONNECTION  5,000 อัน

47500 47,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  จ้ากัด
47,500.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E688/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

85 DISPOSABLE NEEDLE NO.24X1 นิ ว 
(100 ชิ น/กล่อง)  80 กล่อง

7383 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด
7,383.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E691/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

86 DISPOSABLE NEEDLE NO.21X1.5 
นิ ว (100 ชิ น/กล่อง)  60 กล่อง

7383 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด
7,383.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E691/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

87 DISPOSABLE NEEDLE NO.22X1.5 
นิ ว (100 ชิ น/กล่อง)  10 กล่อง

7383 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด
7,383.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E691/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

88 ส้าลีรองเฝือก 6 นิ วX4 หลา  30 โหล 33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

89 ผ้ายืด รัดข้อมือ SIZE M  5 อัน 33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

90 CLAVICAL SPLINT SIZE S  5 อัน 33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

91 L.S.SUPPORT SIZE XXL (45-48)  10
 อัน

33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

92 L.S.SUPPORT SIZE L (36 - 40)  20 
อัน

33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

93 L.S.SUPPORT SIZE M (32 -35)  20 
อัน

33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

94 L.S.SUPPORT SIZE XL (41-44)  40 
อัน

33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

95 ส้าลีก้อน (COTTON BALL) SIZE 0.35
 กรัม 450 G/ถุง  100 ถุง

9500 9,523.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด
9,500.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E693/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)
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96 INFUSION PUMP SET (20 ชิ น/กล่อง)
  3,000 set

218280 224,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
218,280.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E695/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

97 EYE SHIELD แบบโค้ง UNIVERSAL  
180 ชิ น

3920 3,920.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด
3,920.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E703/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

98 TAPE ผูก ENDOTRACHEAL TUBE  
40 ม้วน

3920 3,920.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด
3,920.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E703/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

99 KNEE BRACE SIZE L/XL ขยายได้  
10 อัน

29520 29,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
29,520.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E708/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

100 KNEE BRACE SIZE S/M ขยายได้  10
 อัน

29520 29,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
29,520.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E708/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

101 L.S.SUPPORT SIZE S (28 - 31)  3 
อัน

29520 29,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
29,520.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E708/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

102 KNEE SUPPORT ข้อเข่า SIZE XL  20
 ชิ น

29520 29,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
29,520.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E708/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

103 SUCTION NO.14 มี CONTROL  
4,500 อัน

36575 36,575.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กรีน เอ็ม ดี
36,575.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E710/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

104 SUCTION NO.6 มี CONTROL  1,000
 อัน

36575 36,575.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กรีน เอ็ม ดี
36,575.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E710/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

105 SYRINGE TUBER. 1 ML 27GX1/2 
นิ ว (100 ชิ น/กล่อง)  50 กล่อง

10165 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
10,165.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E715/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

106 COTTON WOOL 450 G  400 ม้วน 56100 56,233.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด
56,100.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E718/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

107 ส้าลีก้อน (COTTON BALL) SIZE 1.4 
กรัม 450 G/ถุง  180 ถุง

56100 56,233.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด
56,100.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E718/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565
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108 EYE PAD แบบบาง  10x25 ชิ น 56100 56,233.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด
56,100.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E718/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

109 สาย SILICONE 8X12 MM  70 ม้วน 96250 96,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ้ากัด
96,250.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E721/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

110 ชุดพ่นยาเด็ก (ทั งชุด)  1,000 ชุด 45000 120,910.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์
45,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์ มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E728/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

111 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.4 
ไม่มี CUFF  10 อัน

1070 1,070.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
1,070.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

E732/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

112 CEFTRIAXONE 250 MG+LIDOCAINE 
HCL 1% INJECTION  140 vial

4044.6 4,044.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด
4,044.60

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1573/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

113 ZINC OXIDE PASTE (7.5 G/100 G) 
5 G  132 หลอด

2112 2,112.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด
2,112.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1574/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

114 PARACETAMOL INFANT DROP 60
 MG/0.6 ML 15 ML  360 ขวด

3420 3,621.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ากัด
3,420.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1575/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

115 ครีมพญายอ 4.0-5.0% CREAM 10 G 
 220 หลอด

4620 4,620.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ้ากัด
4,620.00

บริษัท รักษ์สุข จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1576/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

116 SODIUM VALPROATE 400 MG/4 
ML INJECTION  40 vial

13995.6 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
13,995.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1578/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

117 RABIES IMMUNOGLOBULIN 
(HUMAN) 300 IU/2 ML INJECTION  
20 vial

35600 35,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ้ากัด
35,600.00

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1579/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

118 SUCRALFATE 1 G TABLET  20x100
 เม็ด

20330 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด
20,330.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1580/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

119 ONDANSETRON 8 MG TABLET  
20x100 เม็ด

20330 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด
20,330.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1580/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565
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120 TOPIRAMATE 25 MG TABLET  
20x60 เม็ด

11000 14,304.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เมดไลน์  จ้ากัด
11,000.00

บริษัท เมดไลน์  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1581/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

121 CLONAZEPAM 2 MG TABLET (วัตถุ
ออกฤทธิ์ ป.4)  30x500 เม็ด

16500 16,502.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง  จ้ากัด
16,500.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1582/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

122 LORAZEPAM 1 MG TABLET (วัตถุ
ออกฤทธิ์ ป.4)  70x1000 เม็ด

20300 24,567.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ้ากัด
20,300.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1583/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

123 HEPARIN SODIUM 25,000 IU/5 ML 
INJECTION  540 vial

66240 66,471.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
66,240.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1584/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

124 PHYTOMENADIONE 10 MG/ML INJ. 
(VITAMIN-K1)  220 amp

66240 66,471.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
66,240.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1584/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

125 THIOPENTAL SODIUM 1 G INJ. 
(THIOPENTONE)  10 vial

66240 66,471.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
66,240.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1584/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

126 TRAZODONE HCL 100 MG TABLET
  30x500 เม็ด

43500 43,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มีน่า จ้ากัด
43,500.00

บริษัท ฟาร์มีน่า จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1585/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

127 COMPLETE WATER SOLUBLE 
VITAMIN 10 ML INJECTION  14x10 
vial

55246.24 55,246.24 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
55,246.24

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1586/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

128 MULTIPLE TRACE MINERALS 
(TRACE ELEMENTS) 10 ML 
INJECTION  80 amp

55246.24 55,246.24 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
55,246.24

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1586/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

129 COMPLETE FAT SOLUBLE 
VITAMIN INFANT 10 ML INJECTION 
 180 amp

55246.24 55,246.24 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
55,246.24

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1586/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

130 GENTAMICIN 80 MG/2 ML 
INJECTION  1,550 amp

10460 11,292.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอล. บี. เอส. แลบ
บอเรตอร่ี
10,460.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอล. บี. เอส. 
แลบบอเรตอร่ี

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1587/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565
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131 DIMENHYDRINATE 50 MG/ML 
INJECTION  600 amp

10460 11,292.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอล. บี. เอส. แลบ
บอเรตอร่ี
10,460.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอล. บี. เอส. 
แลบบอเรตอร่ี

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1587/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

132 HUMAN ALBUMIN (20%) 10 G/ 50
 ML INJ.  40 ขวด

38000 38,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(สภากาชาดผลิต)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
38,000.00

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1588/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

133 LIDOCAINE HCL 2% (400 MG/20 
ML) 20 ML INJ.  400 vial

8132 8,628.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
8,132.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1589/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

134 DEFERIPRONE 500 MG TABLET  
100x100 เม็ด

35000 50,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
35,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1590/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

135 HALOPERIDOL 5 MG TABLET  
15x1000 เม็ด

11100 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
11,100.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1592/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

136 BRIMONIDINE TARTRATE 
0.15%(1.5 MG/ML)EYE DROP 5 ML
  500 ขวด

143380 143,525.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
143,380.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1593/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

137 LEVETIRACETAM 250 MG TABLET 
 600x30 เม็ด

67410 299,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด
67,410.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1594/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

138 INSULIN 
ASPART30%+PROTAMINATED 
INSULIN70% 3 ML PENFILL  1,200
 หลอด

211860 211,860.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด M1595/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

139 1/2 D-5-S 1000 ML INJECTION  
2,000 ถุง

49500 49,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ ล เมดิคอล จ้ากัด
49,500.00

บริษัท เอเบิ ล เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1596/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

140 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100 ML 
INJECTION  15,000 ถุง

127500 240,750.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ้านวยเภสัช) จ้ากัด

M1597/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565
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141 SODIUM CHLORIDE 0.9% 1000 ML
 INJECTION  4,000 ถุง

96000 128,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ้ากัด (มหาชน)

M1598/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

142 SODIUM CHLORIDE 0.9% 1000 ML
 IRRIGATE  5,500 ขวด

98725 98,725.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ้านวยเภสัช) จ้ากัด

M1599/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

143 INSULIN BIPHASIC ISOPHANE 1000 
U/10 ML INJECTION  1,500 vial

91200 187,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี   
จ้ากัด
91,200.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี   จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1600/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

144 TICAGRELOR 90 MG TABLET  
16x60 เม็ด

15408 15,456.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
15,408.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1601/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

145 CEFAZOLIN SODIUM 1 G 
INJECTION  2,000 vial

28900 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ้ากัด
28,900.00

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1602/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

146 CEFOPERAZONE 1 G+SULBACTAM 
500 MG INJECTION  300 vial

55068 86,028.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
55,068.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1603/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

147 CEFTAZIDIME 1 G INJECTION  
2,100 vial

55068 86,028.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
55,068.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1603/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

148 D-5-W 500 ML (DEXTROSE 5 
G/100 ML SOLUTION)  480 ถุง

12000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ้านวย
เภสัช) จ้ากัด
12,000.00

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ้านวยเภสัช) จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1604/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

149 BISOPROLOL 2.5 MG TABLET  
310x100 เม็ด

84251.8 84,320.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เมดไลน์  จ้ากัด
84,251.80

บริษัท เมดไลน์  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1605/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

150 PROPYLTHIOURACIL 50 MG 
TABLET  14x500 เม็ด

29970 40,602.55 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด
29,970.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1606/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565
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151 BACLOFEN 10 MG TABLET  
50x200 เม็ด

29970 40,602.55 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด
29,970.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1606/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

152 METHIMAZOLE 5 MG TABLET  
55x500 เม็ด

29970 40,602.55 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด
29,970.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1606/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

153 DONEPEZIL HCL 10 MG 
ORODISPERSIBLE TABLET  3x280 
เม็ด

12900 53,995.20 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ้ากัด
12,900.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1607/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

154 NOREPINEPHRINE BITARTRATE 4 
MG/4 ML INJECTION  1,400 amp

55426 78,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ้ากัด
55,426.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
  จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1608/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

155 POTASSIUM CHLORIDE 120 ML 
10% (40 MEQ/30 ML) ELIXIR  
1,000 ขวด

39500 39,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ้ากัด
39,500.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1609/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

156 ALUMINIUM HYDROXIDE 500 MG 
TABLET  5x1000 เม็ด

39500 39,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ้ากัด
39,500.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1609/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

157 UREA CREAM 10% 35 G  420 หลอด 33960 33,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ้ากัด
33,960.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1610/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

158 ครีมไพลจีซาล (ไพล 14%+น ้ามันระก้า
 10%) 15 G  720 หลอด

33960 33,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ้ากัด
33,960.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1610/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

159 DIOSMIN 450 MG+HESPERIDIN 50
 MG TABLET  20x450 เม็ด

23800 23,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ ง  จ้ากัด
23,800.00

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ ง  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1611/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

160 CICLOSPORIN 0.1% EYE DROP 0.3
 ML  6x30 หลอด

5424.9 5,427.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ้ากัด
5,424.90

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
  จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1612/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

161 BENZOCAINE+HYDROCORTISONE+
ZINC OXIDE SUPPOSITORY  770 
แท่ง

4484 4,785.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ้ากัด
4,484.00

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1613/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565
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162 NYSTATIN 100,000 IU/ML ORAL 
SUSPENSION 12 ML  50 ขวด

4484 4,785.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ้ากัด
4,484.00

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1613/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

163 DEXAMETHASONE+NEOMYCIN 
EYE DROP 4 ML  180 ขวด

2520 3,646.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ากัด
2,520.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1614/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

164 ยาน ้ามันกัญชา 
TETRAHYDROCANNABINOL 5 ML 
(GPO THC CANNABIS OIL)  50 ขวด

23750 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
23,750.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1615/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

165 MAGNESIUM HYDROXIDE 400 
MG/5 ML ORAL 240 ML  420 ขวด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
8,988.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1616/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

166 BENZTROPINE MESYLATE 2 MG/ 2 
ML INJ.  10 amp

2480 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,480.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1617/0865 ลงวันที่
05/08/2565

167 POVIDONE IODINE 10% 
SOLUTION 30 ML  192 ขวด

2880 3,081.60 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,880.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1618/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

168 OPIUM AND GLYCERRHIZA 
MIXTURE COMPOUND 60 ML 
(BROWN MIXTURE)  300 ขวด

2889 2,889.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,889.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1619/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

169 CISATRACURIUM BESYLATE 10 
MG/5 ML INJECTION  500 vial

60000 61,825.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
60,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1620/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

170 AMOXICILLIN 500 
MG+CLAVULANATE 125 MG 
TABLET  30x100 เม็ด

70100 142,860.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี   
จ้ากัด
70,100.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี   จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1622/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

171 MEBEVERINE HCl 135 MG TABLET 
 122x100 เม็ด

70100 142,860.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี   
จ้ากัด
70,100.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี   จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1622/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565
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172 ENALAPRIL MALEATE 5 MG 
TABLET  200x1000 เม็ด

70100 142,860.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี   
จ้ากัด
70,100.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี   จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1622/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

173 COLCHICINE 0.6 MG TABLET  
45x500 เม็ด

6750 11,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ้ากัด
6,750.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1623/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

174 FERROUS FUMARATE DROP 45 
MG/0.6 ML 15 ML  1,560 ขวด

41730 41,730.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ้ากัด
41,730.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
  จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1624/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

175 MIDODRINE HYDROCHLORIDE 2.5
 MG TABLET  1,000 เม็ด

12000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ้ากัด
12,000.00

บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1625/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

176 เถาวัลย์เปรียง 500 MG แคปซูล  
10x500 เม็ด

7840 10,842.92 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ้ากัด
7,840.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1626/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

177 ขมิ นชัน 500 MG แคปซูล  74x100 
เม็ด

7840 10,842.92 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ้ากัด
7,840.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1626/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

178 BRINZOLAMIDE 1% OPHTHALMIC
 SUSPENSION 5 ML  170 ขวด

39836.1 41,837.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
39,836.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1627/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

179 SODIUM BICARBONATE 300 MG 
TABLET  1,300x100 เม็ด

11700 11,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ้ากัด
11,700.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1628/086 ลงวันที่ 
09/08/2565

180 OXYBUTYNIN 5 MG TABLET  
12x100 เม็ด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จ้ากัด
8,988.00

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1629/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

181 ALTEPLASE 50 MG INJECTION (rt-
PA)  4 vial

83460 83,460.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
83,460.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1630/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

182 STERILE WATER FOR INJECTION 
10 ML  16,000 amp

68240 68,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ้ากัด
68,240.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1631/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565
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183 POTASSIUM CHLORIDE 10 ML 
INJECTION (20 MEQ OF K)  350 
amp

68240 68,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ้ากัด
68,240.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1631/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

184 TAMSULOSIN 0.4 MG 
PROLONGED-RELEASE TABLET  
155x30 เม็ด

46438 65,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
46,438.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1633/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

185 AMPICILLIN 1 G+SULBACTAM 500 
MG INJECTION  480 vial

25680 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด
25,680.00

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1634/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

186 DAPAGLIFLOZIN 10 MG 
FILM-COATED TABLET  73x30 เม็ด

82718.49 98,418.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
82,718.49

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1635/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

187 STREPTOKINASE 1,500,000 IU. 
INJECTION  3 vial

16200 16,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ้ากัด
16,200.00

บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1636/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

188 HYPROMELLOSE 0.3% EYE DROP 
10 ML  820 ขวด

13120 39,483.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด
13,120.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1637/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

189 SALMETEROL+FLUTICASONE 
25/125 MCG 120 DOSE INHALER  
300 หลอด

88596 136,639.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
88,596.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1639/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

190 SALMETEROL+FLUTICASONE 
50/250 MCG 60 DOSE 
ACCUHALER  100 หลอด

88596 136,639.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
88,596.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1639/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

191 CYCLOPHOSPHAMIDE 1000 MG 
INJECTION  25 vial

10566.25 10,566.25 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
10,566.25

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1642/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

192 BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 MU 
INJ.  500 vial

30000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
30,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1644/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

193 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 
MG CAPSULE  36x500 เม็ด

23400 30,623.40 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
23,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1645/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565
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194 VINCRISTINE 1 MG INJECTION  30 
vial

10455.1 12,230.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท มาสุ  จ้ากัด
10,455.10

บริษัท มาสุ  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1649/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

195 DOXORUBICIN 50 MG/25 ML 
INJECTION  25 vial

10455.1 12,230.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท มาสุ  จ้ากัด
10,455.10

บริษัท มาสุ  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1649/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

196 ALUMINIUM+MAGNESIUM+SIMETIC
ONE SUSPENSION 240 ML  900 
ขวด

11700 11,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ากัด
11,700.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1650/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

197 FUROSEMIDE 20 MG/2 ML 
INJECTION  1,500 amp

7200 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ้ากัด
7,200.00

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1651/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

198 VANCOMYCIN HCL 1 G INJECTION  
210 vial

25200 33,705.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ ล เมดิคอล จ้ากัด
25,200.00

บริษัท เอเบิ ล เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1652/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

199 AZATHIOPRINE 50 MG TABLET  
25x100 เม็ด

13625 13,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ้ากัด
13,625.00

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1653/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

200 RINGER ACETATE 1000 ML 
INJECTION  270 ถุง

9180 9,180.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ  จ้ากัด
9,180.00

บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ  จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1654/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

201 DIQUAFOSOL SODIUM 3% EYE 
DROPS 5 ML  30 ขวด

20929.2 21,061.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ้ากัด
20,929.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
  จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1656/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

202 LEVOFLOXACIN 1.5% (1.5 G/100 
ML) EYE DROPS 5 ML  120 ขวด

20929.2 21,061.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ้ากัด
20,929.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
  จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1656/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

203 SALBUTAMOL SULFATE 0.1 
MG/INHALATION 200 DOSES  330
 หลอด

11299.2 15,054.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ้ากัด
11,299.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
  จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1660/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565
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204 ยาธาตุบรรจบ 500 MG แคปซูล  
20x100 เม็ด

1700 3,317.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ้ากัด
1,700.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1663/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

205 OXYTETRACYCLINE+POLYMYXIN 
3.5 G EYE OINTMENT  2x144 หลอด

4365.6 4,366.08 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
4,365.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1664/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

206 MEDROXYPROGESTERONE 2.5 MG
 TABLET  3x1000 เม็ด

4622.4 4,622.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง
การแพทย์ จ้ากัด
4,622.40

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง
การแพทย์ จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1666/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

207 KETOCONAZOLE 200 MG TABLET 
 6x250 เม็ด

1800 2,882.58 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ตี  มี จ้ากัด
1,800.00

บริษัท เฮลท์ตี  มี จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1667/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

208 MULTIVITAMIN TABLET  8x1000 
เม็ด

1754.8 1,754.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด
1,754.80

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1668/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

209 BISACODYL 5 MG TABLET  5x1000
 เม็ด

3860 5,661.01 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ้ากัด
3,860.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1669/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

210 ERGOTAMINE TARTRATE 1 
MG+CAFFEINE 100 MG TABLET  
1,200 เม็ด

3860 5,661.01 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ้ากัด
3,860.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1669/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

211 CYPROHEPTADINE 4 MG TABLET  
3x1000 เม็ด

3860 5,661.01 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ้ากัด
3,860.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1669/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

212 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 
0.02% CREAM 5 G  180 หลอด

3860 5,661.01 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ้ากัด
3,860.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1669/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

213 METRONIDAZOLE 200 MG TABLET
  10x1000 เม็ด

21795.9 61,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด
21,795.90

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1671/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

214 TRAMADOL 50 MG CAPSULE  
110x500 เม็ด

21795.9 61,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด
21,795.90

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1671/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565
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215 ASCORBIC ACID 100 MG TABLET 
(VITAMIN C)  23x1000 เม็ด

5540 5,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ้ากัด
5,540.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1675/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

216 METOCLOPRAMIDE 10 MG 
TABLET  10x1000 เม็ด

5540 5,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ้ากัด
5,540.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1675/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

217 CALCIUM CARBONATE 1250 MG 
TABLET  2,000x100 เม็ด

64400 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด
64,400.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1685/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

218 AZITHROMYCIN 200 MG/5 ML 
DRY SYRUP 15 ML  170 ขวด

15461.5 35,470.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดดิ ง จ้ากัด
15,461.50

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดดิ ง จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1689/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

219 ชาชงหญ้าดอกขาว 2 กรัม/ซอง  680 
ซอง

2040 2,046.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ้ากัด
2,040.00

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1715/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

220 CAPSAICIN 0.025% W/W 15 G (เจ
ลพริก)  144 หลอด

2160 2,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ้ากัด
2,160.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1716/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

221 FBC TABLET  12x1000 เม็ด 2280 2,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ้ากัด
2,280.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1717/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

222 PHENYLEPHRINE HCL 10% EYE 
DROP 5 ML  20 ขวด

4280 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด
4,280.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

M1732/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

223 ESTRIOL 30 
MCG+LACTOBACILLUS 0.1 
BILLION ORGANISMS VAGINAL 
TAB  72 เม็ด

2875.65 2,875.68 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
2,875.65

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

บ40/2565 ลงวันที่ 
01/08/2565

224 CYCLOPHOSPHAMIDE 50 MG 
TABLET  5x50 เม็ด

1250 1,250.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
1,250.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

บ41/2565 ลงวันที่ 
02/08/2565

225 ROCURONIUM BROMIDE 50 MG/5 
ML INJECTION  30 vial

13257.3 13,316.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
13,257.30

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

บ42/2565 ลงวันที่ 
02/08/2565

226 NICARDIPINE HCL 2 MG/2 ML 
INJECTION  150 amp

13257.3 13,316.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด
13,257.30

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

บ42/2565 ลงวันที่ 
02/08/2565
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227 LIDOCAINE 1%+EPINEPHINE 
(1:200,000) 20 ML INJECTION  
17x10 vial

7530.66 7,531.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ้ากัด
7,530.66

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

บ43/2565 ลงวันที่ 
02/08/2565

228 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL 
NO.10  1,500 ใบ

10200 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ้ากัด
10,200.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ้ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

บ44/2565 ลงวันที่ 
02/08/2565

229 SODIUM CHLORIDE 0.9% 250 ML 
IN BAG 500 ML  200 ถุง

5000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ้ากัด (มหาชน)
5,000.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ้ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

บ45/2565 ลงวันที่ 
16/08/2565

230 TOPIRAMATE 100 MG TABLET  
2x60 เม็ด

3794.22 3,795.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซื อจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด
3,794.22

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซื อ

บ46/2565 ลงวันที่ 
18/08/2565
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