


ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พลาสติกหุ้มรองเท้า (SHOE COVER) 
50 คู่/แพ็ค  16,000 คู่

48000 48,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด
48,000.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E567/0564 ลงวันที่ 
03/05/2564

2 แว่นตาป้องกันสารคัดหล่ังเข้าตา 
(แบบสวมหัว)  500 ชิ้น

95000 95,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเอส เมดิคอล 
ซัพพลาย
95,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเอส เมดิ
คอล ซัพพลาย

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E568/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

3 กระจังหน้า (FACE SHIELD)  1,000 
ชิ้น

95000 95,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเอส เมดิคอล 
ซัพพลาย
95,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเอส เมดิ
คอล ซัพพลาย

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E568/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

4 ส าลีก้อน แบบ STERILE (5 ก้อน/ซอง)
  20,000 ซอง

28000 28,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
28,000.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E569/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

5 ซองใส่ของ STERILE 4 นิ้วx 200 เมตร
 ชนิดเรียบ  30 ม้วน

62000 62,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์
62,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E570/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

6 ซองใส่ของ STERILE 6 นิ้วx 200 เมตร
 ชนิดเรียบ  30 ม้วน

62000 62,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์
62,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E570/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

7 ซองใส่ของSTERILE 10 นิ้วx100 เมตร
 (ขยายข้าง)  25 ม้วน

62000 62,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์
62,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E570/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

8 GUIDE ENDOTRACHEAL SIZE M  
70 อัน

62980.2 62,980.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
62,980.20

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E571/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

9 GUIDE ENDOTRACHEAL SIZE L  
200 อัน

62980.2 62,980.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
62,980.20

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E571/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

10 เฝือก SPLINT ROLL 4 นิ้วX20 ฟุต 
(15 ชั้น)  45 ม้วน

99200 159,620.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
99,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E572/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

11 ผ้ายืด รัดหน้าท้อง SIZE L  30 อัน 99200 159,620.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
99,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E572/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ
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                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

12 CLAVICAL SPLINT SIZE M  20 อัน 99200 159,620.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
99,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E572/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

13 BACTERIA VIRUS FILTER  1,000 ชิ้น 37000 37,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ากัด
37,000.00

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E575/0564 ลงวันที่  
03/05/2564

14 ชุดเตรียมล้างไต แบบปราศจากเชื้อ 
(HEMODIALYSIS SET)  500 set

8000 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวีย์ 258
8,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวีย์ 258 มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E576/0564  ลงวันที่  
03/05/2564

15 ถุงซิปใส 20X30 CM  300 KG 98000 98,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
98,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E577/0564  ลงวันที่  
05/05/2564

16 ถุงซิปใส 15X23 CM  700 KG 98000 98,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
98,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E577/0564  ลงวันที่ 
05/05/2564

17 เคร่ืองวัดความจุปอด (SPIROMETER 
TRI-BALL)  60 set

12000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จ ากัด
12,000.00

บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E579/0564  ลงวันที่  
05/05/2564

18 0.55% ORTHO PHTHALADEHYDE
 DISINFECTANT 5 ลิตร  40 bott

64200 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
64,200.00

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E580/0564  ลงวันที่  
05/05/2564

19 D-5-W 250 ML (DEXTROSE 5 
G/100 ML SOLUTION)  1,000 ขวด

25000 25,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
25,000.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E581/0564  ลงวันที่  
05/05/2564

20 BLUE PAD 18X27 นิ้ว (SIZE L)  
15x180 แผ่น

19102.5 19,102.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป
 จ ากัด
19,102.50

บริษัท มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ 
กรุ๊ป จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E582/0564  ลงวันที่  
05/05/2564

21 ถุง SUCTION ขนาด 1 ลิตร  200 ขวด 38200 38,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด
38,200.00

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E583/0564  ลงวันที่  
05/05/2564
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22 STERILE JEL ไม่น้อยกว่า 5 G  4,000
 ซอง

38200 38,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด
38,200.00

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E583/0564  ลงวันที่  
05/05/2564

23 POLYHEXANIDE 0.1%+BETAINE 
0.1% SOLUTION 350 ML  100 ขวด

53500 53,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
53,500.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E584/0564 ลงวันที่  
05/05/2564

24 MELOLIN (TRICOSE STERILE) 
10X10CM (4 นิ้ว)  2x100 อัน

21936.06 21,936.06 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
21,936.06

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E585/0564  ลงวันที่  
05/05/2564

25 OPSITE FLEXIFLEX 10 CMX10 M 
(4 นิ้ว)  20 ม้วน

21936.06 21,936.06 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
21,936.06

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E585/0564  ลงวันที่  
05/05/2564

26 ELECTRODE ผู้ใหญ่ FOAM No.2570
  120x50 ชิ้น

79608 79,608.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
79,608.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E586/0564  ลงวันที่  
05/05/2564

27 DISPOSABLE NEEDLE NO.18X1.5 
นิ้ว (100 ชิ้น/กล่อง)  1,000 กล่อง

92876 96,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
92,876.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E587/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

28 DISPOSABLE NEEDLE NO.25X1 นิ้ว
 (100 ชิ้น/กล่อง)  800 กล่อง

92876 96,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
92,876.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E587/0564 ลงวันที่  
06/05/2564

29 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.7
 มี CUFF  200 อัน

51360 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
51,360.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E588/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

30 ENDOTRACHEAL TUBE 
DISP.NO.7.5  มี CUFF  200 อัน

51360 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
51,360.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E588/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

31 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.8
 มี CUFF  200 อัน

51360 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
51,360.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E588/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

32 L.S.SUPPORT SIZE XXL (45-48)  
20 อัน

53000 55,322.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
53,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E589/0564  ลงวันที่  
06/05/2564



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

33 เฝือก SPLINT ROLL 3 นิ้วX20 ฟุต 
(10 ชั้น)  2 ม้วน

53000 55,322.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
53,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E589/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

34 ส าลีรองเฝือก 4 นิ้วX4 หลา  80 โหล 53000 55,322.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
53,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E589/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

35 ส าลีรองเฝือก 6 นิ้วX4 หลา  60 โหล 53000 55,322.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
53,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E589/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

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

67600 67,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
67,600.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E590/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

37 OXYGEN CANULA NASAL STERILE
 ผู้ใหญ่  2,000 สาย

67600 67,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
67,600.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E590/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

38 PLASTER MICROPORE 1 นิ้ว (12 
ชิ้น/กล่อง)  290 กล่อง

99296 99,296.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
99,296.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E591/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

39 GAUZE STERILE 3X3 นิ้ว (10 ชิ้น/
ซอง)  15,000 ซอง

93780 96,927.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
93,780.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E593/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

40 ส าลีก้อน (COTTON BALL) SIZE 1.4
 กรัม 450 G/ถุง  120 ถุง

93780 96,927.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
93,780.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E593/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

41 ไม้พันส าลี SIZE S (RECTAL SWAB) 
 100x100 อัน

48415 48,415.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
48,415.00

บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E594/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

42 ชุดท าแผล (25 ชุด/ห่อ)  6,000 ชุด 48415 48,415.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
48,415.00

บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E594/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

43 EXTENSION TUBE 18 นิ้ว (45 CM) 
 5,000 อัน

30585 37,835.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พ.ี พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
30,585.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E595/0564 ลงวันที่  
06/05/2564



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

44 EXTENSION TUBE 36 นิ้ว  600 อัน 30585 37,835.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พ.ี พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
30,585.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E595/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

45 FEEDING TUBE NO.6 X 50 CM  
100 สาย

30585 37,835.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พ.ี พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
30,585.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E595/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

46 FEEDING TUBE NO.16 (NG TUBE)X
 125CM  1,000 สาย

30585 37,835.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พ.ี พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
30,585.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E595/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

47 CONFORM BANDAGE 3 นิ้ว x 3 M 
 300 โหล

37500 38,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
37,500.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E596/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

48 CONFORM BANDAGE 4 นิ้ว x 3 M 
 200 โหล

37500 38,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
37,500.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E596/0564  ลงวันที่  
06/05/2564

49 ถุงมือตรวจโรค(DISP.EXAM) SIZE 
L(50 คู่/กล่อง) แป้ง  700 กล่อง

140000 140,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด
140,000.00

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E599/0564  ลงวันที่  
07/05/2564

50 เส้ือคลุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ชนิดเต็มตัว #TPN  7,000 ชุด

259000 133,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด
259,000.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E600/0564 ลงวันที่  
07/05/2564

51 HUMIDIFIER WITH STERILE 
WATER ไม่น้อยกว่า340ML  1,000 ชุด

56000 56,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด
56,000.00

บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E601/0564 ลงวันที่  
07/05/2564

52 3 WAY พลาสติก  100x100 อัน 79180 128,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
79,180.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E602/0564  ลงวันที่  
07/05/2564

53 MASK OXYGEN RESERVOIR BAG 
ผู้ใหญ่  1,000 ชุด

53720 73,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
53,720.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E603/0564 ลงวันที่  
07/05/2564



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

54 ใบมีดโกน  20x100 ใบ 53720 73,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
53,720.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E603/0564 ลงวันที่  
07/05/2564

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

93571.5 117,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
93,571.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E604/0564 ลงวันที่  
07/05/2564

56 เฝือก SPLINT ROLL 6 นิ้วX20 ฟุต 
(15 ชั้น)  30 ม้วน

69000 129,170.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
69,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E605/0564  ลงวันที่  
07/05/2564

57 ELASTIC BANDAGE 3 นิ้ว x1.8 M  
20 โหล

44540 60,278.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
44,540.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E606/0564  ลงวันที่  
07/05/2564

58 COTTON WOOL 450 G  600 ม้วน 44540 60,278.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
44,540.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E606/0564 ลงวันที่  
07/05/2564

59 พลาสเตอร์ปิดแผล  300x100 แผ่น 9630 10,593.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
9,630.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E607/0564 ลงวันที่  
11/05/2564

60 ถุงใส่ศพ  สีขาว  200 ใบ 48000 48,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด
48,000.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E608/0564  ลงวันที่  
11/05/2564

61 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.6.5(50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  2,000 คู่

31000 31,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดดิก้า จ ากัด
31,000.00

บริษัท เมดดิก้า จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E609/0564 ลงวันที่  
11/05/2564

62 SYRINGE INSULIN 1 ML 30Gx8 
MM (100 ชิ้น/กล่อง)  400 กล่อง

80000 128,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด
80,000.00

บริษัท อาร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E610/0564 ลงวันที่  
11/05/2564

63 TEGADERM 6X7 CM  110x100 แผ่น 97455.6 97,455.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
97,455.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E611/0564 ลงวันที่  
11/05/2564

64 MEDICUT (IV CATHETER) NO.22X1
 นิ้ว(50 ชิ้น/กล่อง)  220x50 อัน

96514 96,514.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
96,514.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E612/0564 ลงวันที่  
11/05/2564

65 ส าลีชุบ ALCOHOL ไม่น้อยกว่า 8 
ก้อน/แผง  31,000 แผง

99510 99,510.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
99,510.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E614/0564  ลงวันที่  
11/05/2564



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

66 CHLORHEXIDINE 2% IN ALCOHOL
 400 ML  50 ขวด

66100 66,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
66,100.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E617/0564 ลงวันที่  
12/05/2564

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

66100 66,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
66,100.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E617/0564  ลงวันที่  
12/05/2564

68 CHLORHEXIDINE 2% IN WATER 
60 ML  200 ขวด

66100 66,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
66,100.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E617/0564 ลงวันที่  
12/05/2564

69 CHLORHEXIDINE 0.12% IN WATER
 60 ML  100 ขวด

66100 66,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
66,100.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E617/0564 ลงวันที่  
12/05/2564

70 แผ่นท าความสะอาด 200 แผ่น/ขวด 
(ISOPROPANOL)  100 ขวด

66100 66,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
66,100.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E617/0564  ลงวันที่  
12/05/2564

71 AV SET ONLINE PLUS BVM FOR 
5008  200 set

95100 95,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด
95,100.00

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E619/0564  ลงวันที่  
12/05/2564

72 DIASAFE PLUS FILTER  10 ชิ้น 95100 95,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด
95,100.00

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E619/0564 ลงวันที่  
12/05/2564

73 กรรไกรตัดไหมตรง 14 CM  10 อัน 3120 3,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
3,120.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E620/0564 ลงวันที่  
12/05/2564

74 กรรไกรตัดกอซ ขนาด 5.5 นิ้ว (14 
CM)  2 อัน

3120 3,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
3,120.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E620/0564  ลงวันที่  
12/05/2564

75 กรรไกรตัดกอซ ขนาด 7 นิ้ว (18 CM) 
 2 อัน

3120 3,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
3,120.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E620/0564 ลงวันที่  
12/05/2564

76 กรรไกรตัดไหมตรง เล็ก 4.5 นิ้ว
(11-11.5 CM)  10 อัน

3120 3,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
3,120.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E620/0564  ลงวันที่  
12/05/2564

77 ETHYL ALCOHOL 95% 18 LITRE  
2 ปีบ

2100 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,100.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E621/0564  ลงวันที่  
12/05/2564



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
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วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

78 ชุดคลุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
(กันน้ า)  5,000 ชุด

95000 110,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด
95,000.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E622/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

79 DISPOSABLE NEEDLE NO.23X1 นิ้ว
 (100 ชิ้น/กล่อง)  50 กล่อง

72952.6 88,703.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
72,952.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E623/0564 ลงวันที่  
13/05/2564

80 DISPOSABLE NEEDLE NO.24X1.5 
นิ้ว (100 ชิ้น/กล่อง)  150 กล่อง

72952.6 88,703.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
72,952.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E623/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

81 DISPOSABLE NEEDLE NO.22X1 นิ้ว
 (100 ชิ้น/กล่อง)  150 กล่อง

72952.6 88,703.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
72,952.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E623/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

82 SYRINGE IRRIGATE 50 ML 
DISPOSABLE  30x30 set

72952.6 88,703.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
72,952.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E623/0564 ลงวันที่  
13/05/2564

83 SYRINGE DISPOSABLE 50 ML (30 
ชิ้น/กล่อง)  80 กล่อง

72952.6 88,703.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
72,952.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E623/0564 ลงวันที่  
13/05/2564

84 DISPOSABLE NEEDLE NO.23X1.5 
นิ้ว (100 ชิ้น/กล่อง)  300 กล่อง

72952.6 88,703.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
72,952.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E623/0564 ลงวันที่  
13/05/2564

85 DISPOSABLE NEEDLE NO.21X1.5 
นิ้ว (100 ชิ้น/กล่อง)  150 กล่อง

72952.6 88,703.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
72,952.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E623/0564 ลงวันที่  
13/05/2564

86 ถุงซิปใส 13X20 CM  300 KG 98000 98,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
98,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E624/0564 ลงวันที่  
13/05/2564

87 ถุงซิปใส 8X12 CM  200 KG 98000 98,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
98,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E624/0564 ลงวันที่  
13/05/2564

88 ถุงซิปใส 9X13 CM  200 KG 98000 98,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
98,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E624/0564  ลงวันที่ 
13/05/2564

89 ถุงซิปใส 9X14 นิ้ว (23X35 CM)  300
 KG

98000 98,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
98,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E624/0564 ลงวันที่  
13/05/2564



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
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สัญญำหรือข้อตกลงใน
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                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

90 GAUZE STERILE 2X2 นิ้ว (10 ชิ้น/
ซอง)  5,000 ซอง

99850 99,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
99,850.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E625/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

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

99850 99,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
99,850.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E625/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

92 S/F NAT.FLEXIBLE W/F 57 MM 
(10 ชิ้น/กล่อง)  1 กล่อง

40478.1 40,478.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
40,478.10

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E627/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

93 S/F NAT.DURA FLAT COL 57 MM 
 20x10 แผ่น

40478.1 40,478.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
40,478.10

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E627/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

94 SUR FIT NATURA DRAIN 12x57 
MM(10ชิ้น/กล่อง)  20 กล่อง

40478.1 40,478.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
40,478.10

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E627/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

95 IOBAND No.6640 ขนาด 35X35 CM
 (10แผ่น/กล่อง)  150 แผ่น

40446 40,446.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
40,446.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E628/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

96 ภาชนะบรรจุหัวเข็มสีเหลือง ขนาด 6.2
 ลิตร  200 ใบ

14980 14,980.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
14,980.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E629/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

97 DOUBLE LUMEN CAT.UV 
INSERTION15.5FRX28CM 
PERMANENT  10 ชิ้น

89000 89,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด
89,000.00

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E631/0564  ลงวันที่  
13/05/2564

98 MASK N95 (RESPIRATOR) 1870  
7,500 ชิ้น

489525 489,525.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
489,525.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E633/0564 ลงวันที่  
14/05/2564

99 EXTENSION TUBE WITH T 
CONNECTION  10,000 อัน

95000 95,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

E634/0564  ลงวันที่  
14/05/2564

100 NIMODIPINE 30 MG TABLET  
14x30 เม็ด

6246.66 6,262.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
6,246.66

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1172/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

101 ยาลูกประคบสมุนไพร (แห้ง) 150 GM
  100 ลูก

4500 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 
จ ากัด
4,500.00

บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1173/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

102 CHLORAMPHENICOL 1% (1 G/100
 G) EYE OINTMENT 5 G  140 หลอด

4360 4,696.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  จ ากัด
4,360.00

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1174/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

103 STREPTOMYCIN SULFATE 1 G 
INJECTION  120 vial

4360 4,696.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  จ ากัด
4,360.00

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1174/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

104 CODEINE 10 MG+GUAIFENESIN 
100 MG TABLET (ยส.3)  1,000 เม็ด

1550 1,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด
1,550.00

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1175/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

105 LIDOCAINE HCl VISCOUS 2% 100
 ML SOLUTION  20 ขวด

4800 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด
4,800.00

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1176/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

106 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 40% สูตร
เย็น 60 ML  900 ขวด

6300 6,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด
6,300.00

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1177/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

107 CLOTRIMAZOLE 1% (1 G/100 G) 
CREAM 5 G  2,400 หลอด

21744 27,264.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
21,744.00

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1178/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

108 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 
0.1% ORAL PASTE 5 G  480 หลอด

21744 27,264.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
21,744.00

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1178/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

109 VITAMIN-B1 (THIAMINE) 100 MG/1 
ML INJECTION  2,400 amp

37436 38,196.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
37,436.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1179/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

110 GLUCOSE 50% 50 ML INJECTION  
2,000 vial

37436 38,196.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
37,436.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1179/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

111 METHYLSALICYLATE CREAM 25 G
  8,300 หลอด

63080 63,080.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
63,080.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1180/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

112 LEFLUNOMIDE 20 MG 
FILM-COATED TABLET  10x30 เม็ด

40050 64,863.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
40,050.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1181/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

113 MONTELUKAST SODIUM 10 MG 
FILM COATED TABLET  270x28 
เม็ด

40050 64,863.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
40,050.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1181/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

114 ORAL REHYDRATION SALT ADULT
 (ORS ผู้ใหญ่) 5.09 G  200x100 ซอง

40500 40,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
40,500.00

บริษัท ซีฟาม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1182/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

115 ORAL REHYDRATION SALT 
PEDIATRIC (ORS เด็ก) 2.54 G  
75x100 ซอง

40500 40,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
40,500.00

บริษัท ซีฟาม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1182/0564 ลงวันที่ 
 03/05/2564

116 ENALAPRIL MALEATE 20 MG 
TABLET  200x1000 เม็ด

84000 110,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
84,000.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1183/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

117 CEFTRIAXONE 250 MG INJECTION 
 300 vial

8667 8,667.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
8,667.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1184/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

118 SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHO
PRIM 400+80 MG/5 ML 
INJECTION  30x50 amp

40860 40,863.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด
40,860.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1185/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

119 FLUOXETINE HCL 20 MG TABLET 
 170x500 เม็ด

42500 64,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด
42,500.00

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1186/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

120 FINASTERIDE 5 MG TABLET  4,500
 เม็ด

9000 25,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด
9,000.00

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1187/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

121 TOLPERISONE HCL 50 MG 
TABLET  75x1000 เม็ด

24750 24,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
24,750.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1188/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

122 ONDANSETRON 8 MG TABLET  
10x100 เม็ด

5885 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
5,885.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1189/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

123 BETAMETHASONE DIPROPIONATE 
450 G. OINTMENT  5 bott

68105.5 68,120.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
68,105.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1190/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

124 PHENYTOIN 50 MG CHEWABLE 
TABLET  100x250 เม็ด

68105.5 68,120.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
68,105.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1190/0564  ลงวันที่ 
 03/05/2564

125 ALLOPURINOL 100 MG TABLET  
312x500 เม็ด

59280 121,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
59,280.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1191/0564 ลงวันที่  
  03/05/2564

126 LOSARTAN POTASSIUM 50 MG 
TABLET  288x300 เม็ด

61632 95,040.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
61,632.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1192/0564 ลงวันที่ 
 03/05/2564

127 POVIDONE IODINE 10% 
SOLUTION 450 ML  420 ขวด

34440 34,603.80 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
34,440.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1193/0564 ลงวันที่ 
 03/05/2564

128 CLINDAMYCIN HCl 300 MG 
CAPSULE  90x100 เม็ด

23400 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
23,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1196/0564 ลงวันที่ 
 03/05/2564

129 TERBUTALINE SULFATE 0.5 
MG/ML INJ.  1,500 amp

12840 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
12,840.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1197/0564 ลงวันที่ 
 03/05/2564

130 MAGNESIUM HYDROXIDE 400 
MG/5 ML ORAL 240 ML  480 ขวด

10272 10,272.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
10,272.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1199/0564 ลงวันที่ 
 03/05/2564

131 เจลว่านหางจรเข้ 30 G สมุนไพร  240
 หลอด

8474.4 8,474.40 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
8,474.40

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1200/0564 ลงวันที่ 
 03/05/2564



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

132 TIGECYCLINE 50 MG POWDER 
INJECTION  150 vial

282961.5 282,978.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด M1201/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

133 NICARDIPINE HCL 10 MG/10 ML 
INJECTION  1,000 amp

57200 254,710.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
57,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1202/0564 ลงวันที่ 
 03/05/2564

134 BUDESONIDE 160 
MCG+FORMOTEROL 4.5 MCG 
TURBUHALER  100 หลอด

82390 86,670.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

M1203/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

135 LANTHANUM 500 MG CHEWABLE
 TABLET  60x90 เม็ด

394830 398,040.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด M1204/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

136 FLUTICASONE 
FUROATE27.5MCG/DOSE NASAL 
SPRAY 120 DOSE  490 ขวด

112200.2 117,967.50 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด M1205/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

137 FEXOFENADINE HCl 60 MG 
TABLET  30x100 เม็ด

5778 9,180.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
5,778.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1206/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

138 CEFTAZIDIME 1 G INJECTION  
2,300 vial

89172 110,424.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
89,172.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1207/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

139 IRON SUCROSE 100 MG/5 ML 
INJECTION  700 amp

89172 110,424.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
89,172.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1207/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

140 CILOSTAZOL 100 MG TABLET  
60x30 เม็ด

21600 38,016.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
21,600.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1208/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

141 SILVER SULFADIAZINE 1% CREAM
 25 G  900 หลอด

35700 35,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด
35,700.00

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1209/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

142 TRANEXAMIC ACID 250 MG 
CAPSULE  60x100 เม็ด

35700 35,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด
35,700.00

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1209/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

143 PERPHENAZINE 8 MG TABLET  
120x500 เม็ด

28800 34,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด
28,800.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1210/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

144 CARBOMER 0.2%+CETRIMIDE 
0.01% EYE GEL 10 G  1,000 หลอด

93090 93,090.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
93,090.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1211/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

145 TIMOLOL MALEATE 0.5% EYE 
DROP 5 ML  900 ขวด

25200 46,809.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
 จ ากัด
25,200.00

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์
เรชั่น จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1212/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

146 BACLOFEN 10 MG TABLET  
70x200 เม็ด

36750 51,242.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
36,750.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1213/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

147 BENZBROMARONE 100 MG 
FILM-COATED TABLET  35x100 
เม็ด

36750 51,242.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
36,750.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1213/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

148 AMIODARONE HCL 150 MG/3 ML 
INJECTION  500 amp

60000 73,091.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
60,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1214/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

149 PHYTOMENADIONE 10 MG/ML 
INJECTION (VITAMIN-K1)  1,000 
amp

60000 73,091.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
60,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1214/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

150 PHYTOMENADIONE 1 MG/0.5 ML 
INJECTION (VITAMIN-K1)  1,300 
amp

60000 73,091.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
60,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1214/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

151 HYALURONATE SODIUM 0.3% 
EYE DROP 5 ML  400 ขวด

62916 62,916.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
62,916.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1215/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)
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                                                     แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภัณฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืนพฤษภำคม   2564                         แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

152 MISOPROSTOL 200 MCG TABLET 
 4x140 เม็ด

4926.28 4,928.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
4,926.28

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1216/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

153 DEFERIPRONE 500 MG TABLET  
120x100 เม็ด

42000 60,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
42,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1220/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

154 TENOFOVIR DISOPROXIL 
FUMARATE 300 MG TAB  180x30 
เม็ด

61560 61,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
61,560.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1221/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

155 AMIKACIN SULFATE 500 MG/2 ML 
INJ.  500 vial

11500 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
11,500.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1222/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

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

8132 8,132.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
8,132.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1223/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

157 LIDOCAINE HCL 1% (10 MG/ML) 
20 ML INJ  500 vial

9630 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
9,630.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1225/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

158 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 
0.1% CREAM 5 G  1,000 หลอด

8000 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
8,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1226/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

159 SALMETEROL+FLUTICASONE 
50/250 MCG 60 DOSE 
ACCUHALER  300 หลอด

138672 140,277.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด M1227/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

160 SALMETEROL+FLUTICASONE 
25/125 MCG 120 DOSE INHALER 
 500 หลอด

70620 149,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
70,620.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1228/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

161 CEFAZOLIN SODIUM 1 G 
INJECTION  7,000 vial

101150 140,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด

M1229/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564
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162 ERGOCALCIFERAL (VIT.D2 20,000 
IU) CAPSULE  60x500 เม็ด

64200 64,200.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จ ากัด M1230/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

163 VITAMIN B COMPLEX TABLET  
675x1000 เม็ด

167562 167,562.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด M1231/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

164 SOD.HYALURONATE 0.18 % ED 
0.3 ML  160 กล่อง

142096 143,040.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

M1232/0564 ลงวันที่ 
 05/05/2564

165 CALCIUM CARBONATE 350 MG 
TABLET  65x1000 เม็ด

33041.5 87,175.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
33,041.50

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1233/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

166 HYPROMELLOSE 0.3% EYE DROP
 10 ML  1,500 ขวด

33041.5 87,175.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
33,041.50

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1233/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

167 PARACETAMOL 325 MG TABLET 
 20x1000 เม็ด

74500 185,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
74,500.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1234/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

168 FOLIC ACID 5 MG TABLET  
420x1000 เม็ด

74500 185,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
74,500.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1234/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

169 POTASSIUM CHLORIDE 120 ML 
10% (40 MEQ/30 ML) ELIXIR  850
 ขวด

85690 85,690.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
85,690.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1235/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

170 SODIUM CHLORIDE 300 MG 
TABLET  190x250 เม็ด

85690 85,690.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
85,690.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1235/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

171 SODIUM BICARBONATE 300 MG 
TABLET  3,260x100 เม็ด

85690 85,690.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
85,690.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1235/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564
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172 ETHINYLESTRADIOL 30 
MCG+LEVONORGESTREL 150 
MCG TABLET (28 เม็ด/แผง)  1,200
 แผง

12897 13,132.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
12,897.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1236/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

173 SIMETICONE 40 MG/0.6 ML 
SUSPENSION 15 ML  204 ขวด

12897 13,132.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
12,897.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1236/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

174 PARACETAMOL INFANT DROP 60
 MG/0.6 ML 15 ML  420 ขวด

12897 13,132.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
12,897.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1236/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

175 SPIRONOLACTONE 25 MG 
TABLET  70x500 เม็ด

83750 135,109.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
83,750.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1237/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

176 ATENOLOL 50 MG TABLET  
600x500 เม็ด

83750 135,109.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
83,750.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1237/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

177 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 
0.02% CREAM 5 G  600 หลอด

7280 8,216.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด
7,280.00

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1238/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

178 ครีมพญายอ 4.0-5.0% CREAM 5 G 
 22x12 หลอด

7280 8,216.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด
7,280.00

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1238/0564ลงวันที่  
06/05/2564

179 ACTIVATED CHARCOAL POWDER 
5 G  24x25 ซอง

8346 8,346.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  จ ากัด
8,346.00

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1239/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

180 DORIPENEM 500 MG INJECTION  
130 vial

96200 131,298.70 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด
96,200.00

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1240/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

181 METOCLOPRAMIDE 10 MG/ 2 ML 
INJ.  1,700 amp

5457 10,914.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
5,457.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1242/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564
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182 AMITRIPTYLINE HCL 10 MG 
TABLET  72x500 เม็ด

8136 8,136.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
8,136.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1243/0564 ลงวันที่ 
06/05/2564

183 ZIDOVUDINE+LAMIVUDINE 
(300+150 MG) TABLET  40x60 เม็ด

19212 19,212.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
19,212.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1249/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

184 AMITRIPTYLINE HCL 25 MG 
TABLET  36x500 เม็ด

6741 6,741.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
6,741.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1250/0564 ลงวันที่ 
 06/05/2564

185 INSULIN BIPHASIC ISOPHANE 
1000 U/10 ML INJECTION  2,200 
vial

133760 275,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาโปเตก้า จ ากัด
133,760.00

บริษัท อาโปเตก้า จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1251/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

186 METFORMIN HCL 500 MG TABLET
  3,350x500 เม็ด

319020.5 670,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด M1252/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

187 MANIDIPINE HYDROCHLORIDE 20
 MG TABLET  500x500 เม็ด

284500 750,000.00 คัดเลือก (บัญชี
นวัตกรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

M1254/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

188 GLIPIZIDE 5 MG TABLET  
1,800x500 เม็ด

94374 270,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด M1255/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

189 TICAGRELOR 90 MG TABLET  
40x60 เม็ด

38520 38,640.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

M1256/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

190 BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 
MU INJ.  500 vial

30000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
30,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1260/0564 ลงวันที่ 
06/05/2564

191 ASPIRIN 300 MG ENTERIC 
COATED TABLET  20x500 เม็ด

3200 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
3,200.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1263/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564
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192 PHENYTOIN SODIUM 100 MG SR 
CAPSULE  400x100 เม็ด

131824 132,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
131,824.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1264/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

193 SODIUM VALPROATE 500 MG SR 
TABLET  400x30 เม็ด

120696 120,840.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
120,696.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1265/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

194 PIOGLITAZONE HCl 30 MG 
TABLET  360x500 เม็ด

122400 329,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
122,400.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1266/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

195 OMEPRAZOLE 40 MG INJECTION  
3,200 vial

137600 198,592.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
137,600.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1267/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

196 PHOSPHOLIPIDS ชนิด 
PORACTANT ALFA 120 MG/1.5 
ML  3 vial

36000 36,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
  จ ากัด
36,000.00

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์)  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1269/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

197 PYRIDOSTIGMINE BROMIDE 60 
MG TABLET  25x120 เม็ด

42778.6 42,791.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
42,778.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1270/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

198 MELPHALAN 2 MG TABLET  8x25 
เม็ด

42778.6 42,791.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
42,778.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1270/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

199 CHLORAMBUCIL 2 MG TABLET  
24x25 เม็ด

42778.6 42,791.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
42,778.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1270/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

200 ยาอมมะแว้ง 250 MG (20 เม็ด/ซอง) 
 1,000 ซอง

7250 7,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด
7,250.00

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1275/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

201 ปราบชมพูทวีป 400 MG แคปซูล  
30x100 เม็ด

7250 7,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด
7,250.00

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1275/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

202 ชาชงกระเจี๊ยบ 2.5 G/ซอง (10 ซอง/
กล่อง)  140 กล่อง

8330 8,330.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด
8,330.00

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1276/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564
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203 ครีมบัวบก (CITRONELLA EXTRACT
 7%) 10 G  200 หลอด

8330 8,330.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด
8,330.00

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1276/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

204 ยาหอมเทพจิตร 200 MG TABLET 
(20 เม็ด/ซอง)  900 ซอง

70800 70,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
70,800.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1277/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

205 มะขามแขก 7.5 MG TABLET 
(SENNA GLYCOSIDES)  1,000x100 
เม็ด

70800 70,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
70,800.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1277/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

206 ครีมไพลจีซาล (ไพล 14%+น้ ามันระก า
 10%) 15 G  1,200 หลอด

30000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
30,000.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1278/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

207 HYDROXYZINE 10 MG TABLET  
40x1000 เม็ด

83513.5 222,568.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
83,513.50

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1279/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

208 CIPROFLOXACIN 500 MG TABLET 
 45x500 เม็ด

83513.5 222,568.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
83,513.50

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1279/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

209 TRAMADOL 50 MG CAPSULE  
1,600x100 เม็ด

83513.5 222,568.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
83,513.50

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1279/0564 ลงวันที่ 
 07/05/2564

210 ATORVASTATIN CALCIUM 40 MG 
TABLET  5,400x30 เม็ด

490860 4,050,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
490,860.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1281/0564 ลงวันที่ 
 12/05/2564

211 VILDAGLIPTIN 50 MG TABLET  
200x56 เม็ด

166492 219,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
166,492.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1282/0564 ลงวันที่ 
 12/05/2564

212 ENOXAPARIN SODIUM 60 MG/0.6
 ML INJECTION  2,000 ด้าม

449400 449,860.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
449,400.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1283/0564 ลงวันที่ 
 12/05/2564

213 HYDRALAZINE 25 MG TABLET  
1,500x500 เม็ด

418500 1,125,105.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
418,500.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1284/0564 ลงวันที่ 
 12/05/2564

214 1/2 D-5-S 1000 ML INJECTION  
2,000 ถุง

50500 50,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด
50,500.00

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1285/0564 ลงวันที่ 
 12/05/2564
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215 ONDANSETRON 4 MG/2 ML 
INJECTION  176x5 amp

70684.2 98,476.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
70,684.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1286/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

216 NOREPINEPHRINE BITARTRATE 4 
MG/4 ML INJECTION  1,500 amp

70684.2 98,476.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
70,684.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1286/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

217 AZITHROMYCIN 500 MG 
INJECTION  550 vial

329560 329,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
329,560.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1287/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

218 DIOSMIN 450 MG+HESPERIDIN 50
 MG TABLET  23x450 เม็ด

26381 26,381.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  จ ากัด
26,381.00

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1290/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

219 CYPROHEPTADINE 4 MG TABLET 
 14x1000 เม็ด

20200 28,320.98 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด
20,200.00

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1293/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

220 DIMENHYDRINATE 50 MG TABLET
  80x1000 เม็ด

20200 28,320.98 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด
20,200.00

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1293/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

221 GRISEOFULVIN 500 MG TABLET  
40x100 เม็ด

20200 28,320.98 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด
20,200.00

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1293/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

222 LEVOCETIRIZINE 
DIHYDROCHLORIDE 5 MG TABLET
  480x10 เม็ด

26880 46,080.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
26,880.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1294/0564 ลงวันที่ 
 11/05/2564

223 AZACITIDINE 100 MG INJECTION  
14 vial

193197.06 228,445.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
193,197.06

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1347/0564 ลงวันที่ 
 19/05/2564

224 D-5-W 100 ML (DEXTROSE 5 
G/100 ML SOLUTION)  1,000 ถุง

36280 37,630.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
36,280.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1364/0564 ลงวันที่ 
 21/05/2564
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

225 D-5-W 500 ML (DEXTROSE 5 
G/100 ML SOLUTION)  200 ถุง

36280 37,630.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
36,280.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1364/0564 ลงวันที่ 
21/05/2564

226 STERILE WATER FOR INJECTION 
1000 ML  640 ถุง

36280 37,630.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
36,280.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M1364/0564 ลงวันที่ 
 21/05/2564

227 TOPIRAMATE 100 MG TABLET  
3x60 เม็ด

5691.33 5,693.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
5,691.33

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ บ56/2564 ลงวันที่  
05/05/2564

228 SODIUM CHLORIDE 0.9% 250 ML 
IN BAG 500 ML  340 ถุง

8500 8,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
8,500.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ บ57/2564 ลงวันที่  
07/05/2564

229 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL 
NO.10  1,500 ใบ

10200 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
10,200.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ บ58/2564 ลงวันที่  
14/05/2564


