


ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

1 ถุงใส่ อาหารเหลว 500 ML (ENTERAL 
FEEDING BAG)  10,000 ใบ

63000 65,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
63,000.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E433/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

2 POLYHEXANIDE 0.1%+BETAINE 0.1% 
SOLUTION 350 ML  90 ขวด

48150 48,150.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
48,150.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E434/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

3 ซองใส่ของ STERILE 3 นิ้วx 200 เมตร ชนิด
เรียบ  20 ม้วน

40900 40,900.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
40,900.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E435/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

4 ซองใส่ของ STERILE 4 นิ้วx 200 เมตร ชนิด
เรียบ  30 ม้วน

40900 40,900.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
40,900.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E435/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

5 ซองใส่ของ STERILE 8 นิ้วx 200 เมตร ชนิด
เรียบ  20 ม้วน

40900 40,900.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
40,900.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E435/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

6 แผ่นแปะแผลกดทับ 8x8 นิ้ว (5 ชิ้น/กล่อง)  
150 ชิ้น

61150.5 61,150.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
61,150.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E436/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

7 OXYGEN CANULA NASAL STERILE เด็กเล็ก
  300 สาย

10665 10,665.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรดด้ิง
10,665.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรดด้ิง มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E437/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

8 FORMALDEHYDE 37% (37 G/100 ML) 450
 ML SOLUTION  96 ขวด

3081.6 3,081.60 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
3,081.60

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E438/0565 ลงวนัที่ 
03/05/2565

9 ELASTIC BANDAGE 2 นิ้ว x1.8 M  15 โหล 33195 33,195.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
33,195.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E439/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

10 GAUZE 3X4 นิ้ว (100 ชิ้น/แพ็ค)  600 pack 33195 33,195.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
33,195.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E439/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

11 ELASTIC BANDAGE 6 นิ้ว x1.8 M  30 โหล 33195 33,195.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
33,195.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E439/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

12 FOLEY CATHETER NO.14  700 สาย 11900 11,900.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด
11,900.00

บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E440/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

13 MEDICUT (IV CATHETER) NO.22X1 นิ้ว(50 
ชิ้น/กล่อง)  180x50 อัน

78966 78,966.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
78,966.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E441/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

14 TRACHEOSTOMY TUBE NO.5 (9 MM) 
STAINLESS  10 อัน

13500 13,500.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
13,500.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E442/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

15 TRACHEOSTOMY TUBE NO.6 (10 MM) 
STAINLESS  5 อัน

13500 13,500.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
13,500.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E442/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

16 TRACHEOSTOMY TUBE NO.4 (8 MM) 
STAINLESS  3 อัน

13500 13,500.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
13,500.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E442/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

17 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 4/0 75 CM
 DS19 (36 PC/PK)  36x12 ชิ้น

16948.8 18,297.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
16,948.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E444/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

18 ถุง SUCTION ขนาดไม่น้อยกวา่ 1 ลิตร  200 
ขวด

19000 19,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วสิ จ ากัด
19,000.00

บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วสิ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E445/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

19 ELECTRODE ผู้ใหญ่ FOAM No.2570  
100x50 ชิ้น

93304 93,304.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
93,304.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E446/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

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

93304 93,304.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
93,304.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E446/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

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

40125 64,200.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
40,125.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E447/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

22 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.7.5(50 คู่/กล่อง)ไม่
มีแป้ง  2,400 คู่

37200 37,200.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
37,200.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E448/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

23 GUIDE ENDOTRACHEAL SIZE L  400 อัน 93304 93,304.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด
93,304.00

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E449/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

24 ไม้พันส าลี SIZE XL (50 ไม้/ถุง)  2,000 ถุง 22000 22,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
22,000.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E450/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

25 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.6.5 มี 
CUFF  70 อัน

11277.8 14,552.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
11,277.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E451/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

26 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.6 มี CUFF
  20 อัน

11277.8 14,552.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
11,277.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E451/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

27 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.7 มี CUFF
  80 อัน

11277.8 14,552.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
11,277.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E451/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

28 ไม้พันส าลีชุบ CHLORHEXIDINE 2% IN 
ALCOHOL 2 ชิ้น  1,800 ซอง

12776 12,776.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
12,776.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E452/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

29 CHLORHEXIDINE 2% IN ALCOHOL 400 
ML  40 ขวด

12776 12,776.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
12,776.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E452/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

30 TEGADERM 6X7 CM  100x100 แผ่น 88596 88,596.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
88,596.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E453/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

31 ขวดพลาสติก 180 ML  2,000 ใบ 8288 6,988.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
8,288.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E454/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

32 ขวดพลาสติกสีชา ขนาด 60 ML  240 ใบ 8288 6,988.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
8,288.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E454/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

33 ถุงซิปใสสีฟ้า 15X23 CM  50 KG 32000 32,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
32,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E455/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

34 ถุงซิปทึบแสงสีน้ าตาลใส   8X12 CM  100 KG 32000 32,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
32,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E455/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

35 ถุงซิปทึบแสงสีน้ าตาลใส 13X20 CM  100 KG 32000 32,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
32,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E455/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

36 SUCTION NO.14 มี CONTROL  4,500 อัน 29925 29,925.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
29,925.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E456/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

37 HEMODIALYSIS SPRING-A (K2,Ca3.5) SOL 
5.5 LITRE  100 ขวด

15600 15,600.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซี ว ีพี เมดิคอล เทคโนโลย ีจ ากัด
15,600.00

บริษัท ซี ว ีพี เมดิคอล เทคโนโลย ี
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E457/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

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

15600 15,600.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซี ว ีพี เมดิคอล เทคโนโลย ีจ ากัด
15,600.00

บริษัท ซี ว ีพี เมดิคอล เทคโนโลย ี
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E457/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

39 POTASSIUM CHLORIDE 450 GM.  1 ขวด 11814.94 11,814.94 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
11,814.94

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E458/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

40 PROPYL PARABEN 450 G  1 ขวด 11814.94 11,814.94 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
11,814.94

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E458/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

41 SODIUM SACCHARIN LBS.  1 ขวด 11814.94 11,814.94 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
11,814.94

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E458/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

42 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 1000 G
  3 ขวด

11814.94 11,814.94 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
11,814.94

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E458/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

43 POLYETHYLENE GLYCOL (MOLAR 
MASS4000) 1 KG  15 ขวด

11814.94 11,814.94 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
11,814.94

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E458/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

44 EXTENSION TUBE WITH T CONNECTION 
 6,000 อัน

57000 57,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
57,000.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E459/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

45 AIR WAY NO.00 (50 MM)  20 อัน 10340 10,340.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
10,340.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E460/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

46 AIR WAY NO.1 เด็ก (70 MM)  40 อัน 10340 10,340.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
10,340.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E460/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

47 AIR WAY NO.2 (80 MM)  300 อัน 10340 10,340.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
10,340.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E460/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

48 AIR WAY NO.3 (90 MM)  200 อัน 10340 10,340.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
10,340.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E460/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

49 CERVICAL COLLAR ADULT ปรับได้  30 อัน 33000 33,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
33,000.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E461/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

50 TAYLOR BRACE NO.18  5 อัน 33000 33,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
33,000.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E461/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

51 SYRINGE DISPOSABLE 20 ML (50 ชิ้น/
กล่อง)  150 กล่อง

28890 32,100.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
28,890.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E463/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

52 SYRINGE DISPOSABLE 10 ML (100 ชิ้น/
กล่อง)  300 กล่อง

75328 89,345.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
75,328.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E465/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

53 MEDICUT(IV CATHETER) NO.20X1.25นิ้ว
(50 ชิ้น/กล่อง)  50x50 อัน

75328 89,345.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
75,328.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E465/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

54 SYRINGE INSULIN 1 ML 29Gx13 MM (100
 ชิ้น/กล่อง)  10 กล่อง

75328 89,345.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
75,328.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E465/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

55 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 3/0 75 CM
 DS19 (36 PC/PK)  30x12 ชิ้น

14124 14,124.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
14,124.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E466/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

56 ANKLE SUPPORT ข้อเท้า SIZE L  10 อัน 12219.2 16,863.20 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
12,219.20

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E467/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

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

12219.2 16,863.20 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
12,219.20

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E467/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

58 COLLAR SOFT SIZE M  5 อัน 12219.2 16,863.20 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
12,219.20

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E467/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

59 เฝือกปูน  4 นิ้ว  20 โหล 12219.2 16,863.20 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
12,219.20

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E467/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

60 ซองใส่ของ STERILE 6 นิ้วx 200 เมตร ชนิด
เรียบ  20 ม้วน

14000 14,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
14,000.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E468/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

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

80089.5 80,089.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
80,089.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E469/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

62 S/F NAT.DURA FLAT COL 45 MM  15x10 
แผ่น

80089.5 80,089.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
80,089.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E469/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

63 S/F NAT.DURA FLAT COL 57 MM  30x10 
แผ่น

80089.5 80,089.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
80,089.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E469/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

64 PLASTER MICROPORE 1/2 นิ้ว (24 ชิ้น/
กล่อง)  30 กล่อง

10272 10,272.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
10,272.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E470/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

65 SKIN TRACTION ผู้ใหญ่  40 ชุด 8859.6 8,859.60 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
8,859.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E471/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

66 BACTERIA VIRUS FILTER  400 ชิ้น 14800 14,800.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด
14,800.00

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E472/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

67 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT ROLL 6 
X180 นิ้ว  5 กล่อง

15200 15,200.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
15,200.00

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E473/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

68 SIMVASTATIN 20 MG TABLET  5,400x100 
เม็ด

260010 459,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
260,010.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1000/0565  ลงวนัที่ 
03/05/2565

69 EPINEPHRINE HCL 1 MG/ML 1:1000 INJ 
(ADRENALINE)  2,000 amp

12000 12,420.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
12,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1001/0565 ลงวนัที่ 
03/05/2565

70 POVIDONE IODINE 10% SOLUTION 450 
ML  360 ขวด

29520 29,660.40 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
29,520.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1002/0565 ลงวนัที่ 
03/05/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

71 AZITHROMYCIN 250 MG CAPSULE  33x60
 เม็ด

15840 39,617.82 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
15,840.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1005/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

72 PHYTOMENADIONE 10 MG/ML INJECTION 
(VITAMIN-K1)  430 amp

13399 20,591.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
13,399.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1006/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

73 DOBUTAMINE HCL 250 MG/20 ML 
INJECTION  70 vial

13399 20,591.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
13,399.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1006/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

74 SALBUTAMOL SULFATE 0.1 
MG/INHALATION 200 DOSES  600 หลอด

20544 27,372.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
20,544.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1007/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

75 OXYTETRACYCLINE+POLYMYXIN 3.5 G 
EYE OINTMENT  2x144 หลอด

91661.55 91,696.83 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
91,661.55

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1008/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

76 PARECOXIB 40 MG/2 ML INJECTION  
60x5 vial

91661.55 91,696.83 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
91,661.55

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1008/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

77 FIMASARTAN 60 MG TABLET  55x30 เม็ด 91661.55 91,696.83 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
91,661.55

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1008/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

78 TETRACAINE HCl 0.5% EYE DROP 
SOLUTION 15 ML  30 ขวด

36095.38 36,448.48 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
36,095.38

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1009/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

79 COAGULATION FACTOR IX COMPLEX 500 
IU INJECTION  6 vial

36095.38 36,448.48 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
36,095.38

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1009/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

80 TROPICAMIDE 1% EYE DROP 15 ML  10 
ขวด

36095.38 36,448.48 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
36,095.38

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1009/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

81 INSULIN SOLUBLE 100 U/ML 10 ML 
INJECTION  60 vial

26690 50,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
26,690.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1010/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

82 INSULIN ISOPHANE SUSP 100 U/ML 10 
ML INJECTION  340 vial

26690 50,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
26,690.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1010/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

83 MONTELUKAST SODIUM 10 MG FILM 
COATED TABLET  125x28 เม็ด

12250 24,675.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
12,250.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1011/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

84 PROCATEROL HCl 25 MCG TABLET  
4x500 เม็ด

45605.54 45,608.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
45,605.54

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1013/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

85 FLECAINIDE ACETATE 100 MG TABLET  
12x60 เม็ด

45605.54 45,608.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
45,605.54

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1013/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

86 CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE 
POWDER 5 G  50x100 ซอง

45605.54 45,608.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
45,605.54

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1013/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

87 CAPTOPRIL 25 MG TABLET  500 เม็ด 13780 16,780.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
13,780.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1014/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

88 CHLORPROMAZINE HCL 100 MG TABLET 
 20,000 เม็ด

13780 16,780.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
13,780.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1014/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

89 METHOTREXATE SODIUM 50 MG/2 ML 
INJECTION  28 vial

2072 4,480.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด
2,072.00

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1015/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

90 FLUNARIZINE 5 MG CAPSULE  5x1000 เม็ด 1710 1,710.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากัด
1,710.00

บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1016/0565 ลงวนัที่ 
05/05/2565

91 OXYMETHOLONE 50 MG TABLET  12x60 
เม็ด

47829 47,971.80 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
47,829.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1017/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

92 CARBIDOPA 25 MG+LEVODOPA 250 MG 
TABLET  150x50 เม็ด

47829 47,971.80 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
47,829.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1017/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

93 ขมิ้นชัน 500 MG แคปซูล  80x100 เม็ด 5640 9,619.30 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด
5,640.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1018/0565ลงวนัที่ 
06/05/2565

94 จนัทน์ลีลา 500 MG แคปซูล  14x100 เม็ด 5640 9,619.30 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด
5,640.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1018/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

95 DEFERASIROX 250 MG TABLET  150x28 
เม็ด

94374 527,643.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด
94,374.00

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1019/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

96 DAPSONE 100 MG TABLET  15x100 เม็ด 33750 33,750.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล
 ประเทศไทย
33,750.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมี
คอล ประเทศไทย

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1020/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

97 POTASSIUM CHLORIDE 500 MG TABLET  
50x500 เม็ด

33750 33,750.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล
 ประเทศไทย
33,750.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมี
คอล ประเทศไทย

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1020/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

98 IPRATROPIUM 0.02 MG+FENOTEROL 0.05
 MG INHALATION 200 DOSE  500 หลอด

94695 94,695.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
94,695.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1021/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

99 FUROSEMIDE 250 MG/25 ML INJECTION  
300 vial

12000 12,198.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
12,000.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1022/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

100 FENOFIBRATE 160 MG CAPSULE  160x30 
เม็ด

12000 25,680.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
12,000.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1023/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

101 SALMETEROL+FLUTICASONE 50/250 
MCG 60 DOSE ACCUHALER  160 หลอด

73958.4 74,814.40 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
73,958.40

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1025/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

102 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125 
MCG 120 DOSE INHALER  480 หลอด

67795.2 143,808.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
67,795.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1026/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

103 ETONOGESTREL 68 MG/IMPLANT  50 ชุด 91485 91,485.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
91,485.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1027/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

104 CEFAZOLIN SODIUM 1 G INJECTION  
2,500 vial

36125 50,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
36,125.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1028/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

105 PHENYTOIN SODIUM 250 MG/5 ML 
INJECTION  400 vial

47080 100,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอวเีอส มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
47,080.00

บริษัท เอวเีอส มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1029/0565 ลงวนัที่ 
06/05/2565

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

2112 2,112.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
2,112.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1030/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

107 DICLOXACILLIN 62.5 MG/5 ML SYRUP 60
 ML  200 ขวด

3600 4,494.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด
3,600.00

บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1031/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

108 D-5-W 1000 ML (DEXTROSE 5 G/100 ML 
SOLUTION)  110 ถุง

81091.15 81,403.15 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
81,091.15

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1032/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

109 0.45% SODIUM CHLORIDE 1000 ML 
INJECTION (450 MG/100 ML)  120 ถุง

81091.15 81,403.15 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
81,091.15

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1032/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

110 DESFERRIOXAMINE MESILATE 500 MG 
INJECTION  43x10 vial

81091.15 81,403.15 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
81,091.15

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1032/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

111 1/3 D-5-S 500 ML INJECTION  1,060 ถุง 52340 52,948.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
52,340.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1033/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

112 GLUCOSE 50% 50 ML INJECTION 
(DEXTROSE)  1,600 vial

52340 52,948.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
52,340.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1033/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

113 1/5 D-10-S 500 ML INJECTION  240 ถุง 8550 8,550.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
8,550.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1034/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

114 1/5 D-10-S 200 ML IN BAG 500 ML 
INJECTION  60 ถุง

8550 8,550.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
8,550.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1034/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

115 ENALAPRIL MALEATE 20 MG TABLET  
165x1000 เม็ด

99870 207,750.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
99,870.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1035/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

116 ENALAPRIL MALEATE 5 MG TABLET  
234x1000 เม็ด

99870 207,750.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
99,870.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1035/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

117 IPRATROPIUM 0.5 MG+FENOTEROL 1.25
 MG/4 ML NEBULE  100x21 หลอด

45539.2 78,224.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
45,539.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1036/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

118 LEVOFLOXACIN 500 MG/100 ML 
INJECTION  180 vial

45539.2 78,224.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
45,539.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1036/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565
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119 ONDANSETRON 4 MG/2 ML INJECTION  
680 amp

45539.2 78,224.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
45,539.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1036/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

120 METRONIDAZOLE 200 MG TABLET  
8x1000 เม็ด

5244.07 10,450.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
5,244.07

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1037/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

121 HYDROXYZINE 10 MG TABLET  25x1000 
เม็ด

5244.07 10,450.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
5,244.07

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1037/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

122 DOMPERIDONE MALEATE 10 MG TABLET 
 60x500 เม็ด

17844 21,924.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
17,844.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1038/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

123 POVIDONE IODINE 7.5% SCRUB 450 ML 
LBS.  156 ขวด

17844 21,924.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
17,844.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1038/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

124 HALOPERIDOL DECANOATE 50 MG/1 ML 
INJECTION  180 amp

10800 11,363.40 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด
10,800.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1039/0565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

125 EPOETIN ALFA 4000 IU/VIAL INJECTION  
150 vial

48150 48,150.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด
48,150.00

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1041/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

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

2000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1042/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

127 HYDROGEN PEROXIDE 6% W/V 450 ML  
60 ขวด

1546.8 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
1,546.80

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1044/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

128 CALCIUM GLUCONATE 1 G/10 ML 10% 
INJ.#HAD  300 amp

4173 4,173.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
4,173.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1045/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

129 QUININE DIHYDROCHLORIDE 600 MG/2 
ML INJ.  20 amp

321 321.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
321.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1046/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

130 SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 4320 
MG/20 ML INJECTION  30 vial

6901.5 6,901.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
6,901.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1047/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

131 BETAHISTINE MESYLATE 6 MG TABLET  
60x500 เม็ด

63825 88,615.10 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
63,825.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1048/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

132 BACLOFEN 10 MG TABLET  50x200 เม็ด 63825 88,615.10 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
63,825.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1048/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

133 WARFARIN SODIUM 5 MG TABLET  
65x100 เม็ด

63825 88,615.10 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
63,825.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1048/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

134 BENZBROMARONE 100 MG FILM-COATED
 TABLET  40x100 เม็ด

63825 88,615.10 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
63,825.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1048/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

135 CLOTRIMAZOLE 1% (1 G/100 G) CREAM 
5 G  960 หลอด

5952 8,160.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
5,952.00

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

M1049/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

136 VORTIOXETINE 10 MG TABLET  12x28 เม็ด 15844.56 15,855.84 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด
15,844.56

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1050/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

137 ALENDRONATE SODIUM 70 MG TABLET  
310x4 เม็ด

30848.1 31,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
30,848.10

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1051/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

138 ALUMINIUM+MAGNESIUM+SIMETICONE 
SUSPENSION 240 ML  840 ขวด

10920 10,920.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
10,920.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1052/0565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

139 DOLUTEGRAVIR 50 MG TABLET  12x30 
เม็ด

9918.9 11,178.80 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
9,918.90

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1055/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

140 SODIUM VALPROATE 400 MG/4 ML 
INJECTION  10 vial

9918.9 11,178.80 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
9,918.90

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1055/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

141 BETAMETHASONE DIPROPIONATE 450 G. 
OINTMENT  5 bott

44246.5 64,574.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
44,246.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1056/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

142 CEFTAZIDIME 1 G INJECTION  2,200 vial 44246.5 64,574.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
44,246.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1056/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

143 AMOXICILLIN+CLAVULANATE 400+57 
MG/5 ML DRY SYRUP 70 ML  40 ขวด

87940 234,314.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
87,940.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1057/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

144 PIOGLITAZONE HCl 30 MG TABLET  
250x500 เม็ด

87940 234,314.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
87,940.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1057/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

145 TRAZODONE HCL 100 MG TABLET  
24x500 เม็ด

34800 34,800.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด
34,800.00

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1058/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

146 BRINZOLAMIDE 1% OPHTHALMIC 
SUSPENSION 5 ML  120 ขวด

28119.6 29,532.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
28,119.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1059/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

147 TENOFOVIR ALAFEMANIDE FUMARATE 25
 MG TABLET  22x30 เม็ด

4488 11,107.80 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด
4,488.00

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1060/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

148 MULTIVITAMIN TABLET  12x1000 เม็ด 2632.2 2,632.20 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
2,632.20

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1061/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

149 HEPATITIS B VACCINE 20 MCG/1 ML 
INJECTION  30 vial

4800 7,383.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ไบโอจนีีเทค  จ ากัด
4,800.00

บริษัท ไบโอจนีีเทค  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1063/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

150 SODIUM CHLORIDE 0.9% 1000 ML 
INJECTION  5,000 ถุง

120000 160,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ ากัด (มหาชน)

M1065/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565
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151 LOSARTAN POTASSIUM 50 MG TABLET  
360x300 เม็ด

77040 118,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
77,040.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1067/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

152 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 MG 
CAPSULE  36x500 เม็ด

23400 30,623.40 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
23,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1069/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

153 FLUCONAZOLE 200 MG CAPSULE  
100x50 เม็ด

19000 27,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
19,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1070/0565 ลงวนัที่ 
11/05/2565

154 CHLORAMPHENICOL 0.5% (5 MG/ML) 
EYE DROP 5 ML  48 ขวด

9882.72 17,010.72 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด
9,882.72

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1071/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

155 ANTAZOLINE 0.05%+TETRYZOLINE 
0.04% EYE DROP 10 ML  1,080 ขวด

9882.72 17,010.72 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด
9,882.72

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1071/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

156 FERROUS FUMARATE DROP 45 MG/0.6 
ML 15 ML  1,320 ขวด

60251.7 70,590.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
60,251.70

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1072/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

157 NOREPINEPHRINE BITARTRATE 4 MG/4 
ML INJECTION  630 amp

60251.7 70,590.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
60,251.70

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1072/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

158 FLUTICASONE PROPIONATE 125 
MCG/DOSE INHALATION 120 DOSE  35 
หลอด

92774.35 92,827.05 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
92,774.35

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1073/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

159 TIOTROPIUM Br 18 MCG INHALATION (30
 CAPSULA/กล่อง)  170 กล่อง

92774.35 92,827.05 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
92,774.35

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1073/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

160 TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE 35 
MG MR TABLET  20x100 เม็ด

8400 9,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
8,400.00

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1074/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565
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รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

161 CLOZAPINE 100 MG TABLET  14x500 เม็ด 12250 12,250.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด
12,250.00

บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1075/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

162 HALOPERIDOL 0.5 MG TABLET  30x1000 
เม็ด

21558 35,024.90 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
21,558.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1076/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

163 METOPROLOL TARTRATE 100 MG 
TABLET  74x500 เม็ด

21558 35,024.90 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
21,558.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1076/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

164 BIMATOPROST 0.01% (100 MCG/1 ML) 
EYE DROP 3 ML  400 ขวด

69764 70,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
69,764.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1077/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

165 GABAPENTIN 300 MG CAPSULE  750x100
 เม็ด

97500 262,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
97,500.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1078/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

166 MEROPENEM 500 MG INJECTION  300 vial 27285 59,499.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด
27,285.00

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

M1079/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

167 เถาวลัยเ์ปรียง 500 MG แคปซูล  12x500 เม็ด 4080 4,080.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด
4,080.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1080/056 ลงวนัที่ 
12/05/2565

168 HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE 5 MG/5 ML
 SYRUP 30 ML  100 ขวด

3760 7,901.80 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
3,760.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1081/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

169 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.02% 
CREAM 5 G  180 หลอด

3760 7,901.80 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
3,760.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1081/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

170 BISACODYL 5 MG TABLET  12x1000 เม็ด 3760 7,901.80 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
3,760.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1081/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

171 ครีมพญายอ 4.0-5.0% CREAM 10 G  70 
หลอด

2695 2,695.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด
2,695.00

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1082/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565
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172 ครีมบัวบก (CITRONELLA EXTRACT 7%) 10
 G  50 หลอด

2695 2,695.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด
2,695.00

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1082/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

173 SIMETICONE 40 MG/0.6 ML SUSPENSION
 15 ML  60 ขวด

3135 3,269.40 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
3,135.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1083/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

174 PARACETAMOL INFANT DROP 60 MG/0.6
 ML 15 ML  240 ขวด

3135 3,269.40 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
3,135.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1083/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

175 BENZOCAINE+HYDROCORTISONE+ZINC 
OXIDE SUPPOSITORY  400 แท่ง

1680 1,680.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด
1,680.00

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1084/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

176 CALCIUM FOLINATE 15 MG TABLET  
5x100 เม็ด

4996.9 4,996.90 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท อเมริกัน ไต้หวนั ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด
4,996.90

บริษัท อเมริกัน ไต้หวนั ไบโอฟาร์ม
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1085/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

177 PROPRANOLOL HCl  40 MG TABLET  
8x1000 เม็ด

2000 2,880.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท นิวไลฟ์  ฟาร์ม่า จ ากัด
2,000.00

บริษัท นิวไลฟ์  ฟาร์ม่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1086/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

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

3611.25 3,611.25 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
3,611.25

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1087/0565 ลงวนัที่ 
12/05/2565

179 NITROGLYCERIN 50 MG/10 ML INJECTION 
 180 amp

25200 39,675.60 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
25,200.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1090/0565 ลงวนัที่ 
17/05/2565

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

83460 83,460.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
83,460.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1091/0565 ลงวนัที่ 
17/05/2565

181 MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG 
CAPSULE  35x100 เม็ด

63850 98,850.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
63,850.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1092/0565 ลงวนัที่ 
17/05/2565

182 MEBEVERINE HCl 135 MG TABLET  
115x100 เม็ด

63850 98,850.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
63,850.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1092/0565 ลงวนัที่ 
17/05/2565
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183 POTASSIUM CHLORIDE 10 ML INJECTION 
(20 MEQ OF K)  400 amp

52280 52,520.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด
52,280.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1093/0565 ลงวนัที่ 
17/05/2565

184 STERILE WATER FOR INJECTION 10 ML  
12,000 amp

52280 52,520.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด
52,280.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1093/0565 ลงวนัที่ 
17/05/2565

185 POTASSIUM CHLORIDE 120 ML 10%(40 
MEQ/30 ML) ELIXIR  450 ขวด

15750 15,750.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
15,750.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1094/0565 ลงวนัที่ 
17/05/2565

186 SIMETICONE 80 MG TABLET  70x500 เม็ด 9100 9,100.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
9,100.00

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1096/0565 ลงวนัที่ 
17/05/2565

187 CICLOSPORIN 25 MG CAPSULE 
(CYCLOSPORIN)  70x50 เม็ด

67450 95,760.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
67,450.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1097/0565 ลงวนัที่ 
18/05/2565

188 LEVOTHYROXIN SODIUM 0.1 MG (100 
MCG) TABLET  40x500 เม็ด

67450 95,760.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
67,450.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1097/0565 ลงวนัที่ 
18/05/2565

189 VERAPAMIL HCL 40 MG TABLET  20x250 
เม็ด

5815 6,049.67 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
5,815.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1098/0565 ลงวนัที่ 
18/05/2565

190 CLOTRIMAZOLE 10 MG LOZENGE 
TABLET  3x500 เม็ด

5815 6,049.67 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
5,815.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1098/0565 ลงวนัที่ 
18/05/2565

191 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 40% สูตรเยน็ 60 ML
  4,800 ขวด

33600 33,600.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด
33,600.00

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1104/0565 ลงวนัที่ 
18/05/2565

192 CILOSTAZOL 100 MG TABLET  1,000 เม็ด 12000 21,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
12,000.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1106/0565 ลงวนัที่ 
18/05/2565

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

1550 1,550.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด
1,550.00

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1108/0565 ลงวนัที่ 
18/05/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

194 POLYGELINE 3.5% 500 ML INJECTION  10
 ขวด

2782 2,782.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
2,782.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1109/0565 ลงวนัที่ 
18/05/2565

195 PHENYLEPHRINE HCL 10% EYE DROP 10
 ML  15 ขวด

3210 3,210.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตียงดิ
สเปนซาร่ี
3,210.00

ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล กวง
เตียงดิสเปนซาร่ี

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1110/0565 ลงวนัที่ 
18/05/2565

196 0.15% POTASSIUM CHLORIDE IN 0.9% 
NSS 1000 ML  50 ขวด

2140 2,140.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
2,140.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1111/0565 ลงวนัที่ 
18/05/2565

197 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250 
MCG 120 DOSE INHALER  280 หลอด

157589.6 158,788.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
157,589.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1112/0565 ลงวนัที่
19/05/2565

198 MANIDIPINE HYDROCHLORIDE 20 MG 
TABLET  500x500 เม็ด

284500 750,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
284,500.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1114/0565 ลงวนัที่ 
19/05/2565

199 DESFLURANE 240 ML INHALATION 
VAPOUR LIQUID  23 bott

122188.65 122,204.29 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
122,188.65

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1115/0565 ลงวนัที่ 
19/05/2565

200 RITUXIMAB 500 MG/50 ML INJECTION  3 
vial

27285 50,497.65 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
27,285.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1116/0565 ลงวนัที่ 
19/05/2565

201 OMEPRAZOLE 40 MG INJECTION  1,700 
vial

51975 135,585.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
51,975.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1117/0565 ลงวนัที่ 
19/05/2565

202 TRANEXAMIC ACID 250 MG/5 ML 
INJECTION  1,500 amp

51975 135,585.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
51,975.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1117/0565 ลงวนัที่ 
19/05/2565

203 PHYTOMENADIONE 1 MG/0.5 ML 
INJECTION (VITAMIN-K1)  400 amp

51975 135,585.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
51,975.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1117/0565 ลงวนัที่ 
19/05/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
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                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

204 HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 180 
IU/ML INJECTION  16 vial

43200 43,200.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ไบโอจนีีเทค  จ ากัด
43,200.00

บริษัท ไบโอจนีีเทค  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1118/0565 ลงวนัที่ 
19/05/2565

205 VANCOMYCIN HCL 1 G INJECTION  250 
vial

30000 40,125.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอเบิล้ เมดิคอล จ ากัด
30,000.00

บริษัท เอเบิล้ เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1120/0565 ลงวนัที่ 
19/05/2565

206 SODIUM VALPROATE 200 MG/ML SYRUP
 60 ML  120 ขวด

24417.4 24,459.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
24,417.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1121/0565 ลงวนัที่ 
19/05/2565

207 ETOMIDATE 20 MG/10 ML INJECTION  50 
amp

24417.4 24,459.50 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
24,417.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1121/0565 ลงวนัที่ 
19/05/2565

208 METRONIDAZOLE (0.5%) 500 MG/100 ML 
INJECTION  1,300 vial

17290 23,647.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
17,290.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1122/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

209 TAMSULOSIN 0.4 MG 
PROLONGED-RELEASE TABLET  180x30 
เม็ด

53928 75,600.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
53,928.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1123/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

210 CALCIUM CARBONATE 1250 MG TABLET 
 1,300x100 เม็ด

46728.5 86,050.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
46,728.50

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1124/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

211 CALCIUM CARBONATE 350 MG TABLET  
35x1000 เม็ด

46728.5 86,050.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
46,728.50

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1124/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

212 UREA CREAM 10% 35 G  200 หลอด 7600 7,600.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
7,600.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1125/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

213 HYDROXYCARBAMIDE 500 MG CAPSULE 
 22x100 เม็ด

34839.2 34,839.20 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท อเมริกัน ไต้หวนั ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด
34,839.20

บริษัท อเมริกัน ไต้หวนั ไบโอฟาร์ม
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1126/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

214 TIMOLOL MALEATE 0.5% EYE DROP 5 
ML  240 ขวด

5760 12,482.40 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น 
จ ากัด
5,760.00

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์
เรชั่น จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1127/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

215 BUPIVACAINE 0.5% SPINAL HEAVY 4 ML 
INJECTION HYPERBARIC  160 amp

18433.6 18,433.60 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด
18,433.60

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1128/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

216 ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG SL TABLET 
 45x100 เม็ด

16325 17,270.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด
16,325.00

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1129/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

217 AZATHIOPRINE 50 MG TABLET  25x100 
เม็ด

16325 17,270.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด
16,325.00

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1129/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

218 D-5-S 1000 ML INJECTION  330 ถุง 46872.8 67,577.30 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
46,872.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1130/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

219 RINGER LACTATE 1000 ML INJECTION  
630 ถุง

46872.8 67,577.30 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
46,872.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1130/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

220 AMOXICILLIN 1 G+CLAVULANIC ACID 200 
MG INJECTION  430 vial

46872.8 67,577.30 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
46,872.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1130/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

221 ATENOLOL 50 MG TABLET  260x500 เม็ด 63855 77,198.36 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
63,855.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1131/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

222 ISPAGHULA HUSK POWDER 5 G  190x30 
ซอง

63855 77,198.36 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
63,855.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1131/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

223 SPIRONOLACTONE 25 MG TABLET  
24x500 เม็ด

63855 77,198.36 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
63,855.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1131/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

224 DORZOLAMIDE 20 MG+TIMOLOL 5 MG 
EYE DROP 5 ML  800 ขวด

239680 239,680.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
239,680.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1132/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

225 FLUTICASONE FUROATE27.5MCG/DOSE 
NASAL SPRAY 120 DOSE  200 ขวด

45796 48,150.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
45,796.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1133/0565 ลงวนัที่ 
20/05/2565

226 VILDAGLIPTIN 50 MG TABLET  120x56 เม็ด 99895.2 131,712.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
99,895.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1134/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

227 VITAMIN B COMPLEX TABLET  200x1000 
เม็ด

49648 49,648.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
49,648.00

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1136/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

228 SOD.HYALURONATE 0.18 % ED 0.3 ML 
(60 หลอด/กล่อง)  70 กล่อง

62167 62,580.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
62,167.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1137/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

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

37500 106,950.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
37,500.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1140/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

230 LOSARTAN POTASSIUM 100 MG TABLET 
 350x300 เม็ด

78750 231,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
78,750.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1142/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

231 BUDESONIDE 160 MCG+FORMOTEROL 
4.5 MCG TURBUHALER  50 หลอด

41195 43,335.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
41,195.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1144/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

232 FEXOFENADINE HCl 60 MG TABLET  
20x100 เม็ด

3852 6,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
3,852.00

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1145/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565



ล ำดับ
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รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
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                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน พฤษภำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

233 HEPARIN SODIUM 25,000 IU/5 ML 
INJECTION  200 vial

28250 28,250.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
28,250.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1147/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

234 ACETAZOLAMIDE 250 MG TABLET  
30x100 เม็ด

28250 28,250.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
28,250.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1147/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

235 CEFIXIME 100 MG CAPSULE  45x100 เม็ด 48150 52,965.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
48,150.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1149/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

236 CEFIXIME 100 MG/5 ML ORAL 
SUSPENSION 30 ML  60 ขวด

12960 12,960.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
12,960.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1151/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

237 CLARITHROMYCIN 500 MG TABLET  
12x100 เม็ด

10657.2 16,123.32 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
10,657.20

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1152/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

238 ENTACAPONE 200 MG TABLET  12x100 
เม็ด

39418.8 39,420.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จ ากัด
39,418.80

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1153/0565 ลงวนัที่ 
23/05/2565

239 AMINO ACIDS 60 G+GLUCOSE 135 
G+LIPIDS 54 G EMULSION 1904 ML  112 
ถุง

155792 155,937.60 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
155,792.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1154/0565 ลงวนัที่ 
24/05/2565

240 AZACITIDINE 100 MG INJECTION  28 vial 386394.12 456,890.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
386,394.12

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1155/0565 ลงวนัที่ 
24/05/2565

241 CEFUROXIME AXETIL 750 MG INJECTION  
40 vial

4000 4,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  จ ากัด
4,000.00

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

บ27/2565 ลงวนัที่ 
09/05/2565

242 SODIUM CHLORIDE 0.9% 250 ML IN BAG
 500 ML INJECTION  220 ถุง

5500 5,500.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
5,500.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
 จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

บ28/2565 ลงวนัที่ 
10/05/2565

243 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL NO.11  
2,500 ใบ

17000 13,375.00 เฉพาะเจาะจง (ซ้ือ
จากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
17,000.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

บ29/2565 ลงวนัที่ 
18/05/2565
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