


ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

2 FEEDING TUBE NO.6 X 50 CM  200 
สาย

6790 6,790.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
6,790.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E270/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

3 EXTENSION TUBE MICRO ยาว 42 นิ้ว 
 1,500 set

13500 13,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด
13,500.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E271/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

4 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 มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E272/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

5 SUREFLUX 150E LC GA SET  120 set 57600 57,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
57,600.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E273/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

6 ชุดเตรียมล้างไต แบบปราศจากเชื้อ 
(HEMODIALYSIS SET)  500 set

8000 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวีย์ 258
8,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวีย์ 258 มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E274/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

7 POLYHEXANIDE 0.1%+BETAINE 0.1%
 SOLUTION 350 ML  60 ขวด

32100 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
32,100.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E275/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

8 ELECTRODE ผู้ใหญ่ FOAM No.2570  
60x50 ชิ้น

66768 66,768.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
66,768.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E276/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

9 IOBAND No.6640 ขนาด 35X35 CM 
(10แผ่น/กล่อง)  100 แผ่น

66768 66,768.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
66,768.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E276/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

10 ส าลีรองเฝือก 6 นิ้วX4 หลา  20 โหล 10650 10,650.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
10,650.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E277/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

11 CLAVICAL SPLINT SIZE M  20 อัน 10650 10,650.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
10,650.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E277/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

12 ผ้ายืด รัดหน้าท้อง SIZE M  5 อัน 10650 10,650.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
10,650.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E277/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

13 TRACHEAL TUBE NO.8 WITH CUFF  
10 set

8538.6 8,538.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
8,538.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E278/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

14 TRACHEAL TUBE NO.6 WITH CUFF  
10 set

8538.6 8,538.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
8,538.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E278/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

15 TRACHEAL TUBE NO.7 WITH CUFF  
10 set

8538.6 8,538.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
8,538.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E278/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

16 ไหมละลาย SYNTHETIC 2/0 70 CM 
HR26 (36 PC/PK)  4x36 ชิ้น

52563.75 52,563.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
52,563.75

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E279/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

17 ไหมละลาย SYNTHETIC 3/0 70 CM 
HR26 (36 PC/PK)  5x36 ชิ้น

52563.75 52,563.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
52,563.75

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E279/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

18 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 3/0 75
 CM DS19 (36 PC/PK)  5x36 ชิ้น

52563.75 52,563.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
52,563.75

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E279/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

19 ไหมละลาย SYNTHETIC 2/0 70 CM 
DS24 (36 PC/PK)  5x36 ชิ้น

52563.75 52,563.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
52,563.75

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E279/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

20 DISPOSABLE NEEDLE NO.26X0.5 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  100 กล่อง

14766 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
14,766.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E280/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

21 DISPOSABLE NEEDLE NO.25X1.5 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  50 กล่อง

14766 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
14,766.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E280/0365  ลงวันที่
04/03/2565

22 DISPOSABLE NEEDLE NO.24X1.5 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  50 กล่อง

14766 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
14,766.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E280/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

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

14766 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
14,766.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E280/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

24 CHLORHEXIDINE 2% IN ALCOHOL 
400 ML  30 ขวด

16100 16,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
16,100.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E281/0365 อ 
04/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

25 CHLORHEXIDINE 2% IN WATER 60 
ML  200 ขวด

16100 16,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
16,100.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E281/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

26 ถุงซิปใส 9X14 นิ้ว (23X35 CM)  200 KG 49850 49,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
49,850.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E282/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

27 ถุงซิปทึบแสงสีน้ าตาลใส   8X12 CM  50
 KG

49850 49,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
49,850.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E282/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

28 ถุงซิปใส 20X30 CM  250 KG 49850 49,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
49,850.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E282/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

29 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL NO.12  
200 ใบ

3772 4,582.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
3,772.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E283/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

30 FINGER SPLINT 1 นิ้ว  4x12 อัน 3772 4,582.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
3,772.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E283/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

31 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL NO.15  
200 ใบ

3772 4,582.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
3,772.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E283/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

32 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL NO.22  
200 ใบ

3772 4,582.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
3,772.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E283/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

33 FOLEY CATHETER NO.12  100 สาย 3510 3,510.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
3,510.00

บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E284/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

34 FOLEY CATHETER NO.20  50 สาย 3510 3,510.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
3,510.00

บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E284/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

35 SILK 4/0  ยาว 100 หลา  3 ม้วน 3510 3,510.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
3,510.00

บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E284/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

36 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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E285/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

37 TUNNEL CUFF CATHETER KIT 
19/36+SLOT  10 ชุด

95230 95,230.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
95,230.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E286/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

38 ซองใส่ของ STERILE 6 นิ้วx 200 เมตร 
ชนิดเรียบ  10 ม้วน

7000 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์
7,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E287/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

39 ELASTIC BANDAGE 6 นิ้ว x1.8 M  30 
โหล

11020 11,020.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
11,020.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E288/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

40 GAUZE DRAIN 0.25 นิ้ว X 4YD  100 ชิ้น 11020 11,020.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
11,020.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E288/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

41 ถุงปัสสาวะ (URINE BAG) เด็ก 100 ML  
500 ใบ

15950 18,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
15,950.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E289/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

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

15950 18,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
15,950.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E289/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

43 เฝือก SPLINT ROLL 4 นิ้วX20 ฟุต (15 
ชั้น)  15 ม้วน

30000 50,140.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
30,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E290/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565

44 เคร่ืองมือส าหรับใช้ตวงปัสสาวะ 
(HOURLY URINE METER)  50 ชิ้น

21400 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
21,400.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E291/0365 ลงวันที่
10/03/2565

45 เข็มCUTTING โค้ง NO.13 ME36  10 โหล 9200 9,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
9,200.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E292/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565

46 MUCOUS EXTRACTOR (20ชิ้น/กล่อง)  
260 ชิ้น

9200 9,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
9,200.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E292/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565

47 TRIPPLE LUMEN CENTRAL VENOUS 
CATH FR 7X20 CM  20 set

25680 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
25,680.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E293/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565

48 HEMODIALYSIS SPRING-A (K2,Ca3.5) 
SOL 5.5 LITRE  30 ขวด

24340 24,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด
24,340.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E294/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

49 HEMODIALYSIS SPRING-B SOL 5.5 
LITRE  400 ขวด

24340 24,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด
24,340.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E294/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565

50 เฝือก SPLINT ROLL 3 นิ้วX20 ฟุต (10 
ชั้น)  4 ม้วน

5200 9,844.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
5,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E295/0365 ลงวันที่
11/03/2565

51 PLASTER MICROPORE 1 นิ้ว (12 ชิ้น/
กล่อง)  150 กล่อง

51360 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
51,360.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E296/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

52 HUMIDIFIER WITH STERILE WATER 
ไม่น้อยกว่า340ML  1,500 ชุด

90000 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด
90,000.00

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E297/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

53 COTTON WOOL 450 G  400 ม้วน 25680 38,092.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
25,680.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E298/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

54 ไม้พันส าลี SIZE XL (50 ไม/้ถุง)  2,000 ถุง 22000 22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
22,000.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E299/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

55 เฝือกไฟเบอร์ ALTOCAST ขนาด 3 นิ้ว  
20 ม้วน

9880 9,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
9,880.00

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E300/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565

56 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT ROLL 6
 X180 นิ้ว  2 กล่อง

9880 9,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
9,880.00

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E300/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565

57 ELASTIC BANDAGE 6 นิ้ว x2.2 M  15 
โหล

22063.4 22,063.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
22,063.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E301/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565

58 PLASTER MICROPORE 1/2 นิ้ว (24 
ชิ้น/กล่อง)  50 กล่อง

22063.4 22,063.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
22,063.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E301/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565

59 S/F NAT.DURA FLAT COL 57 MM  
35x10 แผ่น

49808.5 49,808.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
49,808.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E302/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565

60 ชุดให้เลือด (BLOOD SET)  1,000 set 16050 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
16,050.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E303/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

61 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 2/0 75
 CM DS30 (36 PC/PK)  6x36 ชิ้น

9148.5 9,148.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
9,148.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E304/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565

62 BACTERIA VIRUS FILTER  400 ชิ้น 14800 14,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด
14,800.00

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E305/0365 ลงวันที่ 
17/03/2565

63 GAUZE STERILE 3X3 นิ้ว (10 ชิ้น/ซอง) 
 4,800 ซอง

27360 27,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
27,360.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E306/0365 ลงวันที่ 
17/03/2565

64 MEDICUT (IV CATHETER) NO.22X1 นิ้ว
(50 ชิ้น/กล่อง)  150x50 อัน

65805 65,805.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
65,805.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E307/0365 ลงวันที่
17/03/2565

65 DOUBLE LUMEN CATHETER No.V720
  5 ชุด

6420 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
6,420.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E308/0365 ลงวันที่ 
17/03/2565

66 CHROMIC CUTGUT 2/0 มีเข็ม ROUND
 40S HR  20 โหล

10400 10,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
10,400.00

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E309/0365 ลงวันที่ 
17/03/2565

67 ขวดพลาสติก 30 ML ฝาสีชมพู  500 ใบ 2875 2,875.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
2,875.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E310/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

68 ขวดพลาสติก 30 ML ฝาสีน้ าเงิน  2,000 
ใบ

2875 2,875.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
2,875.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E310/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

69 ถุงซิปใส 9X13 CM  200 KG 39200 39,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
39,200.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E311/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

70 ถุงซิปใส 13X20 CM  200 KG 39200 39,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
39,200.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E311/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

71 TRACHEAL TUBE NO.4.5 UNCUFF  5 
set

13000.5 13,000.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
13,000.50

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E312/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

72 GUIDE ENDOTRACHEAL SIZE M  50 
อัน

13000.5 13,000.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
13,000.50

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E312/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

73 FEEDING TUBE NO.8 X 50 CM  100 
สาย

16395 22,195.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
16,395.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E313/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

74 EXTENSION TUBE 18 นิ้ว (45 CM)  
4,000 อัน

16395 22,195.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
16,395.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E313/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

75 ภาชนะบรรจุหัวเข็มสีเหลือง ขนาด 3.2 
ลิตร  120 ใบ

6420 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
6,420.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E314/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

76 CONFORM BANDAGE 2 นิ้ว x 3 M  
100 โหล

6035 6,035.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
6,035.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E315/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

77 โกร่งบดยา (MORTAR) ขนาด 9 CM  5 
ชุด

6035 6,035.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
6,035.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E315/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

78 ถาดนับเม็ดยา  2 ใบ 6035 6,035.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
6,035.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E315/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

79 ชุดพ่นยาผู้ใหญ่ (ทั้งชุด)  500 ชุด 22500 50,290.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรดด้ิง
22,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรดด้ิง มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E317/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

80 เคร่ืองวัดความจุปอด (SPIROMETER 
TRI-BALL)  40 set

8000 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ร้านเอสพี เมดิคอล
8,000.00

ร้านเอสพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E318/0365 ลงวันที่
22/03/2565

81 ชุดท าแผล (25 ชุด/ห่อ)  4,000 ชุด 32000 32,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
32,000.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E319/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

82 FORMALDEHYDE 37% (37 G/100 ML)
 450 ML SOLUTION  36 ขวด

1155.6 1,155.60 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
1,155.60

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E320/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

83 ถุงซิปใส 8X12 CM  150 KG 37700 37,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
37,700.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E322/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

84 ถุงซิปทึบแสงสีน้ าตาลใส 20X30 CM  50
 KG

37700 37,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
37,700.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E322/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

85 ถุงซิปทึบแสงสีน้ าตาลใส   8X12 CM  
150 KG

37700 37,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
37,700.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E322/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

86 FOLEY CATHETER NO.14  500 สาย 15300 15,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
15,300.00

บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E323/0365 ลงวันที่
23/03/2565

87 FOLEY CATHETER NO.16  400 สาย 15300 15,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
15,300.00

บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E323/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

88 SYRINGE DISPOSABLE 10 ML (100 
ชิ้น/กล่อง)  400 กล่อง

68052 85,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
68,052.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E324/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

89 ไม้เท้าสามขา  20 อัน 7900 7,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
7,900.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E325/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

90 FOLEY CATHETER 3 WAY NO.16  50 
สาย

7900 7,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
7,900.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E325/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

91 SYRINGE DISPOSABLE 5 ML (100 ชิ้น/
กล่อง)  200 กล่อง

26750 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
26,750.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E326/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

92 GAUZE STERILE 3X3 นิ้ว (10 ชิ้น/ซอง) 
 5,400 ซอง

30780 30,780.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
30,780.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E327/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

93 SUR FIT NATURA DRAIN 12x 45 
MM(10ชิ้น/กล่อง)  30 กล่อง

32100 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
32,100.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E328/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

94 SUR FIT NATURA DRAIN 12x57 
MM(10ชิ้น/กล่อง)  30 กล่อง

32100 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
32,100.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E328/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

95 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.6.5(50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  2,400 คู่

36000 37,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
36,000.00

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E329/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

96 CERVICAL COLLAR ADULT ปรับได้  30
 อัน

30000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
30,000.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E330/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

97 ถุงซิปใส 20X30 CM  300 KG 68600 68,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
68,600.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E331/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

98 ถุงซิปใส 15X23 CM  200 KG 68600 68,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
68,600.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E331/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

99 ถุงซิปใส 9X14 นิ้ว (23X35 CM)  200 KG 68600 68,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
68,600.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E331/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

100 ชุดให้น้ าเกลือ (IV Set) มีหาง Y-SITE 20 
DROPs/ML  9,000 set

88050 102,720.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
88,050.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E332/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

101 DISPOSABLE NEEDLE NO.18X1.5 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  300 กล่อง

88050 102,720.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
88,050.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E332/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

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

35000 28,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
35,000.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E333/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

103 ถุงใส่ศพ  สีขาว  200 ใบ 56000 48,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด
56,000.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E334/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

104 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.50  20 คู่ 6100 6,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
6,100.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E335/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

105 FOLEY CATHETER 3 WAY NO.18  50 
สาย

6100 6,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
6,100.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E335/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

106 3 WAY พลาสติก  50x100 อัน 39590 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
39,590.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E336/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

107 DOUBLE LUMEN CAT.UV INSERTION
 11FR X24CM TEMPORARY  5 ชิ้น

11750 11,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด
11,750.00

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E337/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565
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108 สาย SILICONE 8X12 MM  40 ม้วน 53800 53,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
53,800.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E338/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

109 ARM SLING SIZE L  200 อัน 39500 69,585.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
39,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E339/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

110 เฝือก SPLINT ROLL 6 นิ้วX20 ฟุต (15 
ชั้น)  15 ม้วน

39500 69,585.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
39,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E339/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

111 TEGADERM HYDROGEL 15 G  150 
หลอด

21667.5 21,667.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
21,667.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E340/0365 ลงวันที่ 
31/03/2565

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

83460 83,460.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
83,460.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M626/0365 ลงวันที่ 
02/03/2565

113 ORAL REHYDRATION SALT ADULT 
(ORS ผู้ใหญ่) 5.09 G  600x100 ซอง

99000 99,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
99,000.00

บริษัท ซีฟาม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M627/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

114 D-10-W 500 ML INJECTION  60 ถุง 5966 6,204.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
5,966.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M628/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

115 3% SODIUM CHLORIDE 500 ML 
INJECTION  140 ถุง

5966 6,204.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
5,966.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M628/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

116 VANCOMYCIN HCL 1 G INJECTION  
220 vial

26400 35,310.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด
26,400.00

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M629/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

117 LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE
 5 MG TABLET  230x10 เม็ด

12880 22,080.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
12,880.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M630/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

118 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE 500 
MG TABLET  25x100 เม็ด

16250 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
16,250.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M631/0365 ลงวันที่
03/03/2565
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119 ITOPRIDE HCL 50 MG TABLET  50x60
 เม็ด

18725 18,725.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
18,725.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M632/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

120 มะขามแขก 7.5 MG TABLET (SENNA 
GLYCOSIDES)  450x100 เม็ด

27000 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
27,000.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M633/0365 ลงวันที่
3/03/2565

121 SODIUM PHOSPHATE+SODIUM 
BIPHOSPHATE RECTAL SOLUTION 
133 ML  540 ขวด

19980 19,980.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูนีซัน จ ากัด
19,980.00

บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M634/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

122 VORTIOXETINE 10 MG TABLET  8x28
 เม็ด

10563.04 10,570.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด
10,563.04

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M635/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

123 SPIRONOLACTONE 25 MG TABLET  
30x500 เม็ด

32750 33,804.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด
32,750.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M636/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

124 MEBEVERINE HCl 135 MG TABLET  
110x100 เม็ด

32750 33,804.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด
32,750.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M636/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

125 AMIODARONE HCL 150 MG/3 ML 
INJECTION  700 amp

85000 129,111.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
85,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M637/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

126 ACICLOVIR 250 MG INJECTION  300 
vial

85000 129,111.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
85,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M637/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

127 TAFLUPROST 0.0015% EYE DROPS 
0.3 ML  50x30 หลอด

27900 27,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
27,900.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M638/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

128 FLUOXETINE HCL 20 MG TABLET  
60x500 เม็ด

15000 22,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด
15,000.00

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M639/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

129 DEXTROMETHORPHAN HBr 15 MG 
TABLET  1,650x200 เม็ด

98868 132,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
98,868.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M640/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

130 OMEPRAZOLE 20 MG ENTERIC COAT
 CAPSULE  1,680x100 เม็ด

92400 104,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
92,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M641/0365 ลงวันที่
03/03/2565

131 CLOPIDOGREL 75 MG TABLET  
150x100 เม็ด

30655.5 211,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
30,655.50

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M642/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

132 HALOPERIDOL 5 MG TABLET  
20x1000 เม็ด

14800 17,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
14,800.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M643/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

133 IRON 60.81 MG+FOLIC 0.4 
MG+IODINE 0.15 MG TABLET  
1,200x30 เม็ด

30000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
30,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M644/0365 ลงวันที่ 
03/03/2565

134 CHLORPHENIRAMINE 4 MG TABLET  
170x1000 เม็ด

12433 14,345.49 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
12,433.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M645/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

135 HALOPERIDOL 0.5 MG TABLET  
23x1000 เม็ด

12433 14,345.49 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
12,433.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M645/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

136 FINASTERIDE 5 MG TABLET  3,500 
เม็ด

7000 19,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
7,000.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M646/0365 ลงวันที่
04/03/2565

137 SODIUM VALPROATE 200 MG/ML 
SYRUP 60 ML  150 ขวด

21298.35 21,325.35 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
21,298.35

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M647/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

138 TETRACAINE HCl 0.5% EYE DROP 
SOLUTION 15 ML  15 ขวด

21298.35 21,325.35 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
21,298.35

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M647/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565

139 WARFARIN SODIUM 3 MG TABLET  
100x100 เม็ด

36380 36,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จ ากัด
36,380.00

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M648/0365 ลงวันที่
04/03/2565

140 BISOPROLOL 2.5 MG TABLET  
160x100 เม็ด

43484.8 43,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
43,484.80

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M649/0365 ลงวันที่ 
04/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

141 RITUXIMAB 500 MG/50 ML 
INJECTION  10 vial

96300 168,325.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
96,300.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M650/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

142 RITUXIMAB 100 MG/10 ML 
INJECTION  12 vial

28119.6 59,683.08 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
28,119.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M651/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

143 DOMPERIDONE MALEATE 1 MG/ML 
SUSPENSION 30 ML  300 ขวด

2650 3,366.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท นิวไลฟ์  ฟาร์ม่า จ ากัด
2,650.00

บริษัท นิวไลฟ์  ฟาร์ม่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M652/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

144 PROPRANOLOL HCl  40 MG TABLET 
 4x1000 เม็ด

2650 3,366.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท นิวไลฟ์  ฟาร์ม่า จ ากัด
2,650.00

บริษัท นิวไลฟ์  ฟาร์ม่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M652/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

145 CEFTRIAXONE 250 MG+LIDOCAINE 
HCL 1% INJECTION  125 vial

3611.25 3,611.25 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
3,611.25

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M653/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

146 VERAPAMIL HCL 40 MG TABLET  
12x250 เม็ด

2976 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
2,976.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M654/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

147 ASCORBIC ACID 100 MG TABLET 
(VITAMIN C)  15x1000 เม็ด

2400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
2,400.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M655/0365 ลงวันที่
07/03/2565

148 PETHIDINE HCL 50 MG/1 ML 
INJECTION (ยส.2)  400 amp

2600 2,600.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
2,600.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M656/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

149 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 450 MG 
(ANDROGRAPHOLIDE)  830,000 เม็ด

498000 498,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
498,000.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M657/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

150 FERROUS FUMARATE 200 MG 
TABLET  400x1000 เม็ด

80000 80,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
80,000.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M658/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

151 FUROSEMIDE 40 MG TABLET  
20x1000 เม็ด

5000 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
5,000.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M659/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

152 CAPSAICIN 0.025% W/W 15 G (เจลพ
ริก)  144 หลอด

13560 13,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
13,560.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M660/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

153 UREA CREAM 10% 35 G  300 หลอด 13560 13,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
13,560.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M660/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

154 METHYLSALICYLATE CREAM 25 G  
3,700 หลอด

28120 28,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
28,120.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M661/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

155 IBUPROFEN 100 MG/ 5 ML 
SUSPENSION 60 ML  200 ขวด

2000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M662/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

156 CARVEDILOL 12.5 MG TABLET  
500x100 เม็ด

133750 225,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
133,750.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M663/0365 ลงวันที่ 
07/03/2565

157 VILDAGLIPTIN 50 MG TABLET  
120x56 เม็ด

99895.2 131,712.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
99,895.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M664/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

158 VITAMIN B COMPLEX TABLET  
160x1000 เม็ด

39718.4 39,718.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
39,718.40

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M665/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

159 1/2 D-5-S 1000 ML INJECTION  2,000
 ถุง

49500 49,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด
49,500.00

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M666/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

160 SALMETEROL+FLUTICASONE 50/250
 MCG 60 DOSE ACCUH  130 หลอด

60091.2 60,786.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
60,091.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M667/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

161 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250
 MCG 120 DOSE INHALER  150 หลอด

84423 85,065.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
84,423.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M668/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

162 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125
 MCG 120 DOSE INHALER  200 หลอด

28248 59,920.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
28,248.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M669/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

163 SOD.HYALURONATE 0.18 % ED 0.3 
ML (60 หลอด/กล่อง)  100 กล่อง

88810 89,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
88,810.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M670/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565
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โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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164 HYDROXYCHLOROQUINE 200 MG 
TABLET  70x100 เม็ด

31500 70,106.40 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
31,500.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M671/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

165 NAPROXEN 250 MG TABLET  72x500
 เม็ด

38520 46,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
38,520.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M672/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

166 LOPINAVIR 200 MG+RITONAVIR 50 
MG TABLET  60x120 เม็ด

95121.6 95,121.60 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
95,121.60

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M673/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

167 CARBIDOPA 25 MG+LEVODOPA 250
 MG TABLET  110x50 เม็ด

22833.8 22,935.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
22,833.80

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M674/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

168 ยาอมมะแว้ง 200 MG (20 เม็ด/ซอง)  
18,000 ซอง

78300 78,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
78,300.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M675/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

169 HEPARIN SODIUM 25,000 IU/5 ML 
INJECTION  250 vial

44350 103,222.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
44,350.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M676/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

170 OMEPRAZOLE 40 MG INJECTION  
1,200 vial

44350 103,222.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
44,350.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M676/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

171 SULFASALAZINE 500 MG TABLET  
60x100 เม็ด

14100 16,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
14,100.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M677/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

172 BUPIVACAINE 0.5% 100 MG/20 ML 
INJECTION ISOBARIC  80 vial

9416 9,416.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
9,416.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M678/0365 ลงวันที่ 
08/03/2565

173 PARECOXIB 40 MG/2 ML INJECTION  
60x5 vial

58165.2 58,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
58,165.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M679/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

174 ALENDRONATE SODIUM 70 MG 
TABLET  330x4 เม็ด

32838.3 33,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด
32,838.30

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M680/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565
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175 LORATADINE 10 MG TABLET  
300x100 เม็ด

9000 21,186.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
9,000.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M681/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

176 DIOSMIN 450 MG+HESPERIDIN 50 
MG TABLET  10x450 เม็ด

11470 11,470.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  จ ากัด
11,470.00

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M682/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

177 OFLOXACIN 200 MG TABLET  
10x100 เม็ด

20576.1 57,391.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
20,576.10

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M683/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

178 TRAMADOL 50 MG CAPSULE  
560x100 เม็ด

20576.1 57,391.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
20,576.10

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M683/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

179 FILGRASTIM 300 MCG/ML INJECTION
 PREFILLED SYRINGE  160 หลอด

68480 240,022.40 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
68,480.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M685/0365 ลงวันที่ 
09/03/2565

180 AZACITIDINE 100 MG INJECTION  28 
vial

386394.12 456,890.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
386,394.12

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M686/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565

181 APIXABAN 5 MG FILM-COATED 
TABLET  50x60 เม็ด

137227.5 144,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
137,227.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M687/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565

182 TRETINOIN 10 MG CAPSULE (ALL 
TRANS RETINOIC ACID)  4x100 เม็ด

37835.2 37,836.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
37,835.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M688/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565

183 ALLOPURINOL 100 MG TABLET  
120x500 เม็ด

26964 46,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
26,964.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M689/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565

184 ISOSORBIDE-5-MONONITRATE 20 MG
 TABLET  320x100 เม็ด

22400 30,816.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
22,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M690/0365 ลงวันที่ 
10/03/2565

185 TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE
 300 MG TAB  120x30 เม็ด

39780 41,040.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
39,780.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M691/0365 ลงวันที่
10/03/2565

186 PREDNISOLONE ACETATE 1% EYE 
DROP 5 ML  150 ขวด

8988 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
8,988.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M692/0365 ลงวันที่ 
11/03/2565
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187 POTASSIUM SODIUM HYDROGEN 
CITRATE 280 G  20 bott

11085.2 11,085.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
11,085.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M693/0365 ลงวันที่ 
11/03/2565

188 AZITHROMYCIN 500 MG INJECTION  
140 vial

83888 83,888.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
83,888.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M694/0365 ลงวันที่ 
11/03/2565

189 RINGER ACETATE 1000 ML 
INJECTION  220 ถุง

7480 7,480.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ  จ ากัด
7,480.00

บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M695/0365 ลงวันที่ 
11/03/2565

190 ACETYLCYSTEINE 200 MG POWDER 5
 G  400x50 ซอง

20400 20,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด
20,400.00

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M696/0365 ลงวันที่ 
11/03/2565

191 POVIDONE IODINE 10% SOLUTION 
450 ML  360 ขวด

29520 29,660.40 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
29,520.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M697/0365 ลงวันที่
4/03/2565

192 LIDOCAINE HCL 2% (400 MG/20 ML) 
20 ML INJ.  300 vial

6099 6,471.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
6,099.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M698/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

193 SILDENAFIL 50 MG TABLET  240x4 
เม็ด

15240 15,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
15,240.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M699/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

194 EFAVIRENZ 600 MG TABLET  300x30 
เม็ด

54000 54,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
54,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M700/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

195 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10 
MG/ML INJ.  600 amp

1344 1,350.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
1,344.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M701/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

196 FBC TABLET  15x1000 เม็ด 2850 2,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
2,850.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M702/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

197 BENZOCAINE+HYDROCORTISONE+ZI
NC OXIDE SUPPOSITORY  550 แท่ง

2310 2,310.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด
2,310.00

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M704/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

198 BISACODYL 5 MG TABLET  10x1000 
เม็ด

3880 10,059.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
3,880.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M705/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

199 AZITHROMYCIN 200 MG/5 ML DRY 
SYRUP 15 ML  30 ขวด

3880 10,059.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
3,880.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M705/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

200 KETOROLAC TROMETHAMINE 30 
MG/ML INJECTION  3x6 amp

1588.95 1,791.18 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
1,588.95

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M706/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

201 FLUTICASONE FUROATE 27.5 
MCG/DOSE NASAL SPRAY 120 DOSE 
 200 ขวด

45796 48,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
45,796.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M707/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

202 BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE 25 
MG INJECTION  4 vial

28153.84 28,153.84 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
28,153.84

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M708/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

203 BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE 
100 MG INJECTION  2 vial

28153.84 28,153.84 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
28,153.84

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M708/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

204 SODIUM CHLORIDE 0.9% 1000 ML 
INJECTION  3,800 ถุง

98420 121,980.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
98,420.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M709/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

205 EPTACOG ALFA (ACTIVATED) 1 MG 
INJECTION  1 vial

21400 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
21,400.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M710/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

206 CALCIUM CARBONATE 1250 MG 
TABLET  1,500x100 เม็ด

48300 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
48,300.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M711/0365 ลงวันที่ 
14/03/2565

207 PARACETAMOL 120 MG/5 ML SYRUP
 60 ML NON ALCOHOL  4,000 ขวด

28000 36,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
28,000.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M712/0365 ลงวันที่ 
15/03/2565

208 BACLOFEN 10 MG TABLET  40x200 
เม็ด

41750 54,793.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
41,750.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M713/0365 ลงวันที่
15/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

209 BETAHISTINE MESYLATE 6 MG 
TABLET  40x500 เม็ด

41750 54,793.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
41,750.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M713/0365 ลงวันที่ 
15/03/2565

210 DOXAZOSIN 4 MG IMMEDIATE 
RELEASE TABLET  430x100 เม็ด

41750 54,793.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
41,750.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M713/0365 ลงวันที่
15/03/2565

211 BALANCE SALT SOLUTION 500 ML  
90 ถุง

13674.6 13,674.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
13,674.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M714/0365 ลงวันที่ 
15/03/2565

212 CALCITONIN 50 IU/1 ML INJECTION  
75 amp

52045 52,045.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
52,045.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M715/0365 ลงวันที่ 
15/03/2565

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

52045 52,045.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
52,045.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M715/0365 ลงวันที่ 
15/03/2565

214 RINGER LACTATE 1000 ML 
INJECTION  900 ถุง

52045 52,045.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
52,045.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M715/0365 ลงวันที่ 
15/03/2565

215 EPOETIN BETA 30,000 IU/0.6 ML 
INJECTION PREFILLED SYRINGE  40 
หลอด

308074.4 308,091.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
308,074.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M716/0365 ลงวันที่ 
15/03/2565

216 AMOXICILLIN 875 
MG+CLAVULANATE 125 MG TABLET 
 150x100 เม็ด

37500 106,950.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

M717/0365 ลงวันที่ 
15/03/2565

217 RISPERIDONE 2 MG TABLET  480x60 
เม็ด

96000 101,664.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
96,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M718/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565

218 PROPRANOLOL HCL 10 MG TABLET 
 60x500 เม็ด

7380 7,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
7,380.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M719/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565

219 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 MG 
CAPSULE  36x500 เม็ด

23400 30,623.40 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
23,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M720/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
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รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
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โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

220 DICLOXACILLIN 250 MG CAPSULE  
60x500 เม็ด

31800 33,063.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
31,800.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M721/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565

221 DIAZEPAM 10 MG/ 2 ML INJ (วัตถุ
ออกฤทธิ์ ป.4)  600 amp

3126 3,126.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
3,126.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M722/0365 ลงวันที่ 
16/03/2565

222 FENOFIBRATE 160 MG CAPSULE  
110x30 เม็ด

8250 17,655.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด
8,250.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M723/0365 ลงวันที่ 
17/03/2565

223 TAMSULOSIN 0.4 MG 
PROLONGED-RELEASE TABLET  
160x30 เม็ด

47936 67,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
47,936.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M724/0365 ลงวันที่ 
17/03/2565

224 ACETYLCYSTEINE 300 MG/3 ML 
INJECTION  1,000 amp

43977 57,830.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
43,977.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M725/0365 ลงวันที่ 
17/03/2565

225 ASPIRIN 81 MG ENTERIC COATED 
TABLET  150x1000 เม็ด

43977 57,830.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
43,977.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M725/0365 ลงวันที่ 
17/03/2565

226 CHLORPROMAZINE HCL 50 MG 
TABLET  20x1000 เม็ด

16400 16,801.44 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
16,400.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M726/0365 ลงวันที่ 
17/03/2565

227 CLONAZEPAM 2 MG TABLET (วัตถุ
ออกฤทธิ์ ป.4)  16x500 เม็ด

16400 16,801.44 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
16,400.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M726/0365 ลงวันที่ 
17/03/2565

228 METRONIDAZOLE (0.5%) 500 
MG/100 ML INJECTION  1,040 vial

13832 18,917.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
13,832.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M727/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

229 FUROSEMIDE 500 MG TABLET  
120x100 เม็ด

23880 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ  จ ากัด
23,880.00

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M728/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

230 CLOTRIMAZOLE 1% (1 G/100 G) 
CREAM 5 G  900 หลอด

7639.2 9,709.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
7,639.20

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M729/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

231 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 
ORAL PASTE 5 G  144 หลอด

7639.2 9,709.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
7,639.20

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M729/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565
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232 ONDANSETRON 4 MG/2 ML 
INJECTION  470 amp

28997 40,211.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
28,997.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M730/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

233 NOREPINEPHRINE BITARTRATE 4 
MG/4 ML INJECTION  580 amp

28997 40,211.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
28,997.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M730/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

234 DILTIAZEM 10 MG INJECTION  1x10 
vial

2999.96 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
2,999.96

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M731/0365 ลงวันที่
18/03/2565

235 BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 MU 
INJ.  400 vial

24000 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
24,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M732/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

236 FLUCONAZOLE 200 MG CAPSULE  
100x50 เม็ด

19000 27,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
19,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M733/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

237 DEFERASIROX 250 MG TABLET  
135x30 เม็ด

98370.45 508,761.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
98,370.45

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M734/0365 ลงวันที่
18/03/2565

238 SALBUTAMOL SULFATE 2 MG/5 ML 
SYRUP 60 ML  200 ขวด

1600 2,152.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
1,600.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M735/0365 ลงวันที่ 
18/03/2565

239 TOPIRAMATE 25 MG TABLET  25x60 
เม็ด

41800 103,373.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
41,800.00

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M737/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

240 SERTRALINE HCl 50 MG TABLET  
170x100 เม็ด

41800 103,373.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
41,800.00

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M737/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

241 TRAZODONE HCL 100 MG TABLET  
20x500 เม็ด

29000 29,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด
29,000.00

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M738/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

242 AMPICILLIN 1 G+SULBACTAM 500 
MG INJECTION  270 vial

14445 21,667.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด
14,445.00

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M739/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565
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243 ALUMINIUM+MAGNESIUM+SIMETICO
NE SUSPENSION 240 ML  720 ขวด

9360 9,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
9,360.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M740/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

244 SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRI
M 200+40 MG/5 ML SUSPENSION 60
 ML  50 ขวด

7075 7,081.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
7,075.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M741/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

245 TRANEXAMIC ACID 250 MG CAPSULE
  30x100 เม็ด

7075 7,081.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
7,075.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M741/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

246 1/3 D-5-S 500 ML INJECTION  500 ถุง 15500 15,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
15,500.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M742/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

247 D-5-W 500 ML (DEXTROSE 5 G/100 
ML SOLUTION)  120 ถุง

15500 15,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
15,500.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M742/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

248 1/5 D-10-S 500 ML INJECTION  260 
ถุง

7410 7,410.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
7,410.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M743/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

249 EFAVIRENZ 600 MG+EMTRICITABINE 
200 MG+TENOFOVIR 300 MG 
TABLET  100x30 เม็ด

79999.62 80,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
79,999.62

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M744/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

250 FLUPHENAZINE DECANOATE 25 
MG/ML INJECTION  350 amp

10150 10,339.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด
10,150.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M745/0365 ลงวันที่ 
21/03/2565

251 ORAL REHYDRATION SALT 
PEDIATRIC (ORS เด็ก) 2.54 G  40x100
 ซอง

4000 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
4,000.00

บริษัท ซีฟาม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M746/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565
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252 CHLORPHENIRAMINE 2 MG/5 ML 
SYRUP 60 ML  600 ขวด

4200 4,506.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
4,200.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M747/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

253 MONTELUKAST SODIUM 10 MG FILM
 COATED TABLET  100x28 เม็ด

9800 19,740.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
9,800.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M748/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

254 PHYTOMENADIONE 10 MG/ML 
INJECTION (VITAMIN-K1)  400 amp

6750 7,170.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
6,750.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M749/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

255 THIOPENTAL SODIUM 1 G INJECTION 
 13 vial

6750 7,170.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
6,750.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M749/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

256 IPRATROPIUM 0.02 MG+FENOTEROL
 0.05 MG INHALATION 200 DOSE  
300 หลอด

68257.44 68,257.44 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
68,257.44

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M750/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

257 COMPLETE WATER SOLUBLE 
VITAMIN 10 ML INJECTION  9x10 vial

68257.44 68,257.44 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
68,257.44

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M750/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

258 ISPAGHULA HUSK POWDER 5 G  
150x30 ซอง

43875 59,085.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด
43,875.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M751/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

259 CLOPIDOGREL 75 MG TABLET  
100x30 เม็ด

43875 59,085.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด
43,875.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M751/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

260 AMIODARONE HCL 200 MG TABLET 
 15x100 เม็ด

5136 27,114.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด
5,136.00

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M752/0365 ลงวันที่ 
22/03/2565

261 POTASSIUM CHLORIDE 500 MG 
TABLET  30x500 เม็ด

33450 33,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล
 ประเทศไทย
33,450.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมี
คอล ประเทศไทย

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M753/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565
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ที่
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

262 DAPSONE 100 MG TABLET  20x100 
เม็ด

33450 33,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล
 ประเทศไทย
33,450.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมี
คอล ประเทศไทย

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M753/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

263 SODIUM BICARBONATE 300 MG 
TABLET  900x100 เม็ด

10620 10,644.72 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
10,620.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M754/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

264 ALUMINIUM HYDROXIDE 500 MG 
TABLET  6x1000 เม็ด

10620 10,644.72 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
10,620.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M754/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

265 METOCLOPRAMIDE 10 MG TABLET  
4x1000 เม็ด

10620 10,644.72 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
10,620.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M754/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

266 CEFIXIME 100 MG CAPSULE  30x100 
เม็ด

56710 63,611.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
56,710.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M755/0365 ลงวันที่
23/03/2565

267 AMOXICILLIN 2 G+CLAVULANATE 
200 MG INJECTION  230 vial

56710 63,611.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
56,710.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M755/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

268 DIPOTASSIUM CLORAZEPATE 5 MG 
CAPSULE (วัตถุออกฤทธิ์ ป.4)  90x500 
เม็ด

26100 26,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
26,100.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M756/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

269 BRINZOLAMIDE 1% OPHTHALMIC 
SUSPENSION 5 ML  150 ขวด

56335.5 58,101.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
56,335.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M757/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

270 FIMASARTAN 60 MG TABLET  40x30 
เม็ด

56335.5 58,101.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
56,335.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M757/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

271 METHYLPHENIDATE 10 MG TABLET 
(วัตถุออกฤทธิ์ ป.2)  30x200 เม็ด

24000 24,000.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
24,000.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M758/0365  ลงวันที่
29/03/2565

272 DOXYCYCLINE HCl 100 MG CAPSULE
  10x500 เม็ด

2500 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
2,500.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M759/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

273 MULTIVITAMINS ORAL DROPS 15 ML
  60 ขวด

3852 3,852.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด
3,852.00

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M760/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

274 HUMAN IMMUNOGLOBULIN 5 G/100
 ML INJ.  30 ขวด

154200 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(สภากาชาดผลิต)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย
154,200.00

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M761/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

275 CLINDAMYCIN HCl 300 MG CAPSULE
  30x100 เม็ด

7800 15,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
7,800.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M762/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

276 DEFERIPRONE 500 MG TABLET  
100x100 เม็ด

35000 50,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
35,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M764/0365 ลงวันที่ 
23/03/2565

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

3420 3,621.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
3,420.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M765/0365 ลงวันที่ 
24/03/2565

278 MORPHINE 10 MG/ML INJECTION 
NON-PRESERVATIVE (ยส.2)  1,500 
amp

9750 9,750.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
9,750.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M766/0365 ลงวันที่
29/03/2565

279 MORPHINE SOLUTION 10 MG/5 ML 
60 ML (ยส.2)  120 ขวด

5400 5,400.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
5,400.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M767/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

280 MORPHINE SULFATE 20 MG 
PROLONGED-RELEASE CAPSULE (ยส.
2)  22x28 เม็ด

16060 16,060.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
16,060.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M768/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

281 HALOPERIDOL DECANOATE 50 MG/1 
ML INJECTION  100 amp

18000 20,813.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด
18,000.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M769/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

282 PERPHENAZINE 8 MG TABLET  
50x500 เม็ด

18000 20,813.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด
18,000.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M769/0365 ลงวันที่
25/03/2565

283 INSULIN ASPART 300 IU/3 ML 
PENFILL  50 หลอด

43388.5 43,388.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
43,388.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M770/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565
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284 DESFERRIOXAMINE MESILATE 500 
MG INJECTION  20x10 vial

43388.5 43,388.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
43,388.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M770/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

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

7200 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
7,200.00

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M771/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

286 INSULIN ISOPHANE SUSP 100 U/ML 
10 ML INJECTION  540 vial

34290 67,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด
34,290.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M772/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

287 LEVOFLOXACIN 1.5% (1.5 G/100 ML)
 EYE DROPS 5 ML  260 ขวด

34496.8 34,762.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
34,496.80

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M773/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

288 PANTOPRAZOLE SODIUM 40 MG 
INJECTION  1,600 vial

94160 101,008.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
94,160.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M774/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

289 LIDOCAINE HCL 1% (10 MG/ML) 20 
ML INJ  400 vial

7704 8,528.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
7,704.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M775/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

290 SIMVASTATIN 20 MG TABLET  
5,400x100 เม็ด

260010 459,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
260,010.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M776/0365 ลงวันที่ 
25/03/2565

291 VITAMIN-B1 (THIAMINE) 100 MG/1 
ML INJECTION  2,200 amp

4708 4,708.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
4,708.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M777/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

292 FEXOFENADINE HCl 60 MG TABLET  
20x100 เม็ด

3852 6,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
3,852.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M778/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

293 BRIMONIDINE TARTRATE 0.15%(1.5 
MG/ML)EYE DROP 5 ML  650 ขวด

186394 186,582.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
186,394.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M779/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

294 ENOXAPARIN SODIUM 60 MG/0.6 ML
 INJECTION  2,200 ด้าม

494340 494,846.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
494,340.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M781/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

295 SODIUM VALPROATE 500 MG SR 
TABLET  520x30 เม็ด

156904.8 157,092.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
156,904.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M782/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

296 INSULIN 
ASPART30%+PROTAMINATED 
INSULIN70% 3 ML PENFILL  1,300 
หลอด

229515 229,515.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
229,515.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M783/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

297 PHENYLEPHRINE HCL 10% EYE DROP
 10 ML  15 ขวด

3210 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตียงดิ
สเปนซาร่ี
3,210.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวง
เตียงดิสเปนซาร่ี

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M784/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

298 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 600 
MG/4 ML INJECTION  2,000 vial

32000 80,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
32,000.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M786/0365 ลงวันที่ 
28/03/2565

299 0.3% POTASSIUM CHLORIDE IN 0.9%
 NSS 1000 ML  200 ขวด

17120 17,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
17,120.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M787/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

300 HYDROXYETHYL STARCH 6% 500 ML
 INJECTION  20 ถุง

17120 17,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
17,120.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M787/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

301 BUDESONIDE 64 MCG/DOSE NASAL 
SPRAY 120 DOSES  120 ขวด

13610.4 17,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
13,610.40

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M788/0365 ลงวันที่
29/03/2565

302 POVIDONE IODINE 7.5% SCRUB 450
 ML LBS.  180 ขวด

14220 14,220.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
14,220.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M789/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

303 SULPROSTONE 500 MCG INJECTION  
7x3 vial

14770.28 14,770.35 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
14,770.28

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M790/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
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วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
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โรงพยำบำลบำงละมุง

304 BUPIVACAINE 0.5% SPINAL HEAVY 4 
ML INJECTION HYPERBARIC  120 amp

13825.2 13,825.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
13,825.20

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M791/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

305 POTASSIUM CHLORIDE 120 ML 
10%(40 MEQ/30 ML) ELIXIR  400 ขวด

14000 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
14,000.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M792/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

306 LEVOTHYROXIN SODIUM 0.1 MG 
(100 MCG) TABLET  54x500 เม็ด

35870 53,214.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
35,870.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M793/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

307 METHIMAZOLE 5 MG TABLET  
40x500 เม็ด

35870 53,214.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
35,870.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M793/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

308 WARFARIN SODIUM 5 MG TABLET  
60x100 เม็ด

35870 53,214.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
35,870.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M793/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

309 CEFIXIME 100 MG/5 ML ORAL 
SUSPENSION 30 ML  50 ขวด

10800 10,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
10,800.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M794/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

310 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100 ML 
IRRIGATE  1,000 ขวด

19000 19,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
19,000.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M796/0365 ลงวันที่ 
29/03/2565

311 ETONOGESTREL 68 MG/IMPLANT  50
 ชุด

91485 91,485.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
91,485.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M797/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

312 PHENYTOIN SODIUM 100 MG SR 
CAPSULE  300x100 เม็ด

98868 99,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
98,868.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M798/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

313 CEFAZOLIN SODIUM 1 G INJECTION  
2,700 vial

39015 54,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
39,015.00

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M799/0365 ลงวันที่
30/03/2565

314 ERGOCALCIFERAL (VIT.D2 20,000 IU)
 CAPSULE  40x500 เม็ด

42800 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
42,800.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M800/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

315 GABAPENTIN 300 MG CAPSULE  
760x100 เม็ด

98800 266,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด
98,800.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M801/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

316 ATORVASTATIN CALCIUM 40 MG 
TABLET  2,566x30 เม็ด

131789.76 1,924,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด M803/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

317 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100 ML 
INJECTION  8,000 ถุง

68000 128,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
68,000.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M804/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

318 SODIUM CHLORIDE 0.9% 1000 ML 
IRRIGATE  4,000 ขวด

71800 102,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
71,800.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M805/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

319 OCTREOTIDE 0.1 MG/ML INJECTION  
750 vial

93892.5 93,892.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
93,892.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M806/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

320 ERTAPENEM 1 G INJECTION  200 vial 187036 187,036.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
187,036.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M807/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

321 TRYPAN BLUE 0.06% W/V 1 ML 
INJECTION  50 vial

9000 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น 
จ ากัด
9,000.00

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์
เรชั่น จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M808/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

322 ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG SL 
TABLET  40x100 เม็ด

29500 30,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด
29,500.00

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M809/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

323 THEOPHYLLINE 200 MG CONTROLL 
RELEASE CAPSULE  90x100 เม็ด

29500 30,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด
29,500.00

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M809/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

324 AZATHIOPRINE 50 MG TABLET  
20x100 เม็ด

29500 30,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด
29,500.00

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M809/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

325 ANTAZOLINE 0.05%+TETRYZOLINE 
0.04% EYE DROP 10 ML  720 ขวด

6120 10,872.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด
6,120.00

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M810/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

326 CARBAMAZEPINE 200 MG TABLET  
12x500 เม็ด

7200 8,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด
7,200.00

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M811/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

327 LEVOFLOXACIN 500 MG/100 ML 
INJECTION  240 vial

33384 69,336.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
33,384.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M812/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

328 CIPROFLOXACIN 200 MG/100 ML 
INJECTION  900 vial

24600 46,335.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
24,600.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M813/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

329 PRALIDOXIME CHLORIDE 1 G 
INJECTION  4 vial

24600 46,335.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
24,600.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M813/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

330 QUETIAPINE 50 MG SR TABLET  
50x60 เม็ด

58850 88,350.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด
58,850.00

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M814/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

331 TENOFOVIR 300 MG+EMTRICITABINE
 200 MG TABLET  240x30 เม็ด

97327.2 97,327.20 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
97,327.20

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M815/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

332 TRIHEXYPHENIDYL HCL 2 MG  
TABLET  120x500 เม็ด

12577.2 12,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
12,577.20

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M816/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

333 GLYCERYL 
GUAIACOLATE(GUAIFENESIN)100 
MG/ 5ML 60 ML  1,000 ขวด

9000 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
9,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M817/0365 ลงวันที่ 
30/03/2565

334 TIOTROPIUM Br 18 MCG 
INHALATION (30 CAPSULE/กล่อง)  
200 กล่อง

99938 100,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
99,938.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M819/0365 ลงวันที่ 
31/03/2565

335 EPOETIN ALFA 4000 IU/VIAL 
INJECTION  50 vial

16050 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด
16,050.00

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M820/0365 ลงวันที่ 
31/03/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนมีนำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

336 PROGESTERONE 100 MG CAPSULE  
18x30 เม็ด

5508.36 5,518.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
5,508.36

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M821/0365 ลงวันที่ 
31/03/2565

337 NICARDIPINE HCL 2 MG/2 ML 
INJECTION  60 amp

3402.6 3,402.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
3,402.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ16/2565 ลงวันที่ 
02/03/2565

338 CEFUROXIME AXETIL 750 MG 
INJECTION  20 vial

2000 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  จ ากัด
2,000.00

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ17/2565 ลงวันที่ 
02/03/2565

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

1754.8 1,754.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
1,754.80

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ18/2565 ลงวันที่ 
04/03/2565

340 CYCLOPENTOLATE 1% EYE DROP 15
 ML  6 ขวด

1040.04 1,042.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
1,040.04

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ19/2565 ลงวันที่ 
17/03/2565
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