


ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

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

33760 33,760.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
33,760.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E504/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

2 GAUZE DRAIN 0.25 นิ้ว X 4YD  400
 ชิ้น

33760 33,760.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
33,760.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E504/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

3 SYRINGE IRRIGATE 50 ML 
DISPOSABLE  30x30 set

9951 9,951.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
9,951.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E505/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

4 MEDICUT(IV CATHETER) 
NO.24X3/4 นิ้ว(50 ชิ้น/กล่อง)  
80x50 อัน

35096 35,096.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
35,096.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E506/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

5 น้ ามันมะกอก (OLIVE OIL) 450 ML  
24 ขวด

6398.6 6,398.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
6,398.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E507/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

6 COLDHOT PACK (2 ชิ้น/กล่อง)  10 
กล่อง

6398.6 6,398.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
6,398.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E507/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

7 เกลือส าหรับล้างเรซ่ิน 25 KG  20 ถุง 6420 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์.โอ. โซเซียล จ ากัด
6,420.00

บริษัท อาร์.โอ. โซเซียล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E508/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

8 ชุดสวมกันเปื้อน DISPOSABLE 
พลาสติก (100ชิ้น/กล่อง)  25x100 ชิ้น

5250 5,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฉัตรแก้วโปรดักส์ จ ากัด
5,250.00

บริษัท ฉัตรแก้วโปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E509/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

9 HEMODIALYSIS SPRING-A 
(K3,Ca2.5) SOL 5.5 LITRE  200 ขวด

15600 15,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด
15,600.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E510/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

10 เคร่ืองวัดความจุปอด (SPIROMETER 
TRI-BALL)  30 set

6000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ร้านเอสพี เมดิคอล
6,000.00

ร้านเอสพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E511/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

11 ขวดพลาสติก 30 ML ฝาสีน้ าเงิน  
3,000 ใบ

8830 8,830.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
8,830.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E512/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

12 ขวดพลาสติก 30 ML ฝาสีชมพู  500 
ใบ

8830 8,830.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
8,830.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E512/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

13 ขวดพลาสติก 500 ML  200 ขวด 8830 8,830.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
8,830.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E512/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

14 ขวดยาหยอดตา ขนาด 15 ML  1,000
 ใบ

8830 8,830.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
8,830.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E512/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

15 เข็มCUTTING โค้ง NO.9 ME45  15 
โหล

11400 11,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,400.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E513/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

16 เข็มCUTTING โค้ง NO.13 ME36  15 
โหล

11400 11,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,400.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E513/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

17 เข็มCUTTING โค้ง NO.20 ME24  20 
โหล

11400 11,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,400.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E513/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

18 เข็มCUTTING โค้ง NO.25 ME18  10 
โหล

11400 11,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,400.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E513/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

19 MDT PLUS HEMODIALYSIS 
TUBING SET  250 set

21250 21,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
21,250.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E514/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

20 ยาฆ่าเชื้อหรือท าความสะอาดเคร่ือง
ฟอกเลือด 5 ลิตร  10 ขวด

19480 19,480.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
19,480.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E515/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

21 COLLAR SOFT SIZE S เอส  4 อัน 20542 20,542.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
20,542.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E516/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

22 KNEE BRACE SIZE L/XL ขยายได้  
15 อัน

20542 20,542.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
20,542.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E516/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

23 COLLAR SOFT SIZE M  10 อัน 20542 20,542.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
20,542.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E516/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

24 JEWETTES HYPEREXTENTION SIZE
 L  5 อัน

43100 43,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
43,100.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E517/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
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วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

25 CERVICAL COLLAR ADULT ปรับได้ 
 30 อัน

43100 43,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
43,100.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E517/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

26 KNEE SUPPORT ข้อเข่า SIZE L  40 
อัน

43100 43,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
43,100.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E517/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

27 SKIN TRACTION ผู้ใหญ่  40 ชุด 35609.6 35,609.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
35,609.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E518/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

28 NON WOVEN ADHESIVE TAPE 15 
CM X10 M  100 ม้วน

35609.6 35,609.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
35,609.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E518/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

29 ถาดนับเม็ดยา  3 ใบ 9090 9,090.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
9,090.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E519/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

30 MUCOUS EXTRACTOR (20ชิ้น/
กล่อง)  300 ชิ้น

9090 9,090.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
9,090.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E519/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

31 CATHETER STERILE NO.12  200 
สาย

5880 5,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
5,880.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E520/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

32 CATHETER STERILE NO.14  200 
สาย

5880 5,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
5,880.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E520/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

33 PODOPHYLLINE 25% 15 ML  24 
ขวด

6630 6,630.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด
6,630.00

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E522/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

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

2947.86 2,947.86 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
2,947.86

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E523/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

35 ENDOCELL ENDOMETRIAL CELL 
SAMPLE  105 ชิ้น

57365 57,365.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
57,365.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E524/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

36 FOLEY CATHETER NO.8  20 สาย 57365 57,365.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
57,365.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E524/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

37 ลูกสูบยาง NO.1  300 อัน 57365 57,365.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
57,365.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E524/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

38 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.52  30 คู่ 57365 57,365.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
57,365.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E524/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

39 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.48  20 คู่ 57365 57,365.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
57,365.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E524/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

40 UMBILICAL CATHETER NO.5  20 
สาย

57365 57,365.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
57,365.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E524/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

41 กรรไกรตัดกอซ ขนาด 7 นิ้ว (18 CM) 
 10 อัน

20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

42 ชามรูปไต 8 นิ้ว  2 ใบ 20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

43 ชามรูปไต 6 นิ้ว  2 ใบ 20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

44 หมุดหยั่งแผล  14 CM  5 ชิ้น 20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

45 NEEDLE HOLDER กลาง 5.5 นิ้ว (14
 CM)  10 อัน

20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

46 ถาดหลุม  10 ใบ 20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

47 กรรไกรตัดไหมตรง เล็ก 4.5 นิ้ว
(11-11.5 CM)  15 อัน

20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

48 กรรไกรตัดเนื้อ โค้ง ขนาด 15 CM (6 
นิ้ว)  5 อัน

20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

49 กรรไกรตัดเนื้อ ตรง ขนาด 14 CM  5 
อัน

20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

50 ADSON FORCEP 4.5 นิ้ว TOOTH 
(12 CM)  30 อัน

20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

51 CURETTE แผล  5 นิ้ว NO.1 (13 CM)
  5 ชิ้น

20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

52 ADSON FORCEP 4.5 นิ้ว NON 
TOOTH (12 CM)  30 อัน

20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

53 กรรไกรตัดไหมโค้ง เล็ก 4.5 นิ้ว 
(11-11.5 CM)  5 อัน

20625 20,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
20,625.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E525/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

54 GAUZE STERILE 3X4 นิ้ว (10 ชิ้น/
ซอง)  8,000 ซอง

49600 49,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
49,600.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E526/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

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

78966 78,966.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
78,966.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E527/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

56 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

E528/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

57 ATERIAL BLOOD GAS SYRINGE 3 
ML 22GX1นิ้ว  500 ชิ้น

17500 17,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
17,500.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E529/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

58 ชุดให้น้ าเกลือ (IV Set) มีหาง Y-SITE 
20 DROPs/ML  12,000 set

96000 115,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
96,000.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E530/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

59 INFUSION PUMP SET  300 set 16050 22,470.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
16,050.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E531/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

60 ชุดพ่นยาเด็ก (ทั้งชุด)  300 ชุด 27000 66,447.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรดด้ิง
27,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรด
ด้ิง

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E532/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

61 ชุดพ่นยาผู้ใหญ่ (ทั้งชุด)  300 ชุด 27000 66,447.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรดด้ิง
27,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรด
ด้ิง

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E532/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

62 ถุงมือตรวจโรค STERILE SIZE S (50 
คู่/กล่อง) มีแป้ง  60 กล่อง

22470 25,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
22,470.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E533/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

63 D-5-W 250 ML IN BAG 500 ML 
INJ.  400 ขวด

10000 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
10,000.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E534/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

64 SODIUM BICARBONATE 450 G  4 
ขวด

18181.04 18,181.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
18,181.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E536/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

65 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS
 1000 G  2 ขวด

18181.04 18,181.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
18,181.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E536/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

66 POTASSIUM CHLORIDE 450 G  1 
ขวด

18181.04 18,181.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
18,181.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E536/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

67 POLYETHYLENE GLYCOL (MOLAR
 MASS4000) 1 KG  40 ขวด

18181.04 18,181.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
18,181.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E536/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

68 วาสลีนก๊อส 4X4 นิ้ว (5 ชิ้น/ซอง)  
120 ซอง

5400 5,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
5,400.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E537/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

69 HEMODIALYSIS SPRING-A 
(K2,Ca2.5) SOL 5.5 LITRE  200 ขวด

15600 15,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด
15,600.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E538/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

70 SUCTION NO.16 มี CONTROL  
1,000 อัน

6650 6,650.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
6,650.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E540/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

71 FOLEY CATHETER NO.16  600 สาย 10200 10,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
10,200.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E541/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565

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

19200 19,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
19,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E542/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565

73 L.S.SUPPORT SIZE L (36 - 40)  30
 อัน

19200 19,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
19,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E542/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565

74 L.S.SUPPORT SIZE XL (41-44)  30
 อัน

19200 19,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
19,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E542/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565

75 ENDOTRACHEAL TUBE 
DISP.NO.7.5  มี CUFF  150 อัน

9750 9,951.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
9,750.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E543/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565

76 JEWETTES HYPEREXTENTION SIZE
 M  10 อัน

18600 18,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
18,600.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E544/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

77 KNEE SUPPORT ข้อเข่า SIZE M  40
 อัน

18600 18,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
18,600.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E544/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

78 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.7 (50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  3,000 คู่

46500 46,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
46,500.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E545/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

79 TEGADERM PAD 5X7 CM (50 
PCS/BOX)  6x50 แผ่น

7832.4 7,832.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
7,832.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E546/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

80 BACTERIA VIRUS FILTER  400 ชิ้น 12800 14,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด
12,800.00

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E547/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

81 STERILE WATER FOR IRRIGATION 
1000 ML ฝาเกลียว  300 ขวด

8100 8,733.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
8,100.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E548/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

82 CONFORM BANDAGE 3 นิ้ว x 3 M 
 150 โหล

18500 17,582.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
18,500.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E549/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

83 MASK CARBON DISPOSABLE (50 
ชิ้น/ กล่อง)  20 กล่อง

18500 17,582.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
18,500.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E549/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

84 COTTON WOOL 450 G  600 ม้วน 57000 57,138.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
57,000.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E550/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

85 ALCOHOL HANDRUB 500 ML 
เคร่ือง AUTO  60 ขวด

9630 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
9,630.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E552/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

86 HEMODIALYSIS SPRING-B SOL 5.5
 LITRE  300 ขวด

16500 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด
16,500.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E553/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

87 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.8
 มี CUFF  100 อัน

6500 6,634.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
6,500.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E555/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

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

53393 67,410.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
53,393.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E557/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

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

53393 67,410.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
53,393.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E557/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

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

17227 25,145.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
17,227.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E558/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

91 SYRINGE DISPOSABLE 50 ML (30 
ชิ้น/กล่อง)  50 กล่อง

17227 25,145.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
17,227.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E558/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

92 ส าลีรองเฝือก 4 นิ้วX4 หลา  30 โหล 23400 23,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
23,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E559/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

93 ส าลีรองเฝือก 6 นิ้วX4 หลา  40 โหล 23400 23,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
23,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E559/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

94 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง SIZE S (50 
คู่/กล่อง)  100 กล่อง

14000 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด
14,000.00

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E561/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

95 กลีเซอรีน พญายอ (พญายอ 4% 
W/W) 10 ML  60 ขวด

1260 1,260.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด
1,260.00

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1210/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

96 NORTRIPTYLINE 10 MG TABLET  
5,000 เม็ด

2900 2,950.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด
2,900.00

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1211/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

97 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 10 
MG/ML INJECTION  200 vial

2400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล. บี. เอส. แลบ
บอเรตอร่ี
2,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล. บี. เอส. 
แลบบอเรตอร่ี

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1212/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

98 PYRIDOXINE 50 MG TABLET 
(VITAMIN-B6)  13x1000 เม็ด

3198 3,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด
3,198.00

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1213/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

99 ACTIVATED CHARCOAL POWDER 
5 G  8x25 ซอง

2782 2,782.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  จ ากัด
2,782.00

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1214/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

100 COAGULATION FACTOR IX 
COMPLEX 500 IU INJECTION  12 
vial

86785.56 88,069.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
86,785.56

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1215/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

101 ACETYLCYSTEINE 300 MG/3 ML 
INJECTION  1,200 amp

86785.56 88,069.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
86,785.56

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1215/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

102 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 450 MG 
(ANDROGRAPHOLIDE)  600,000 เม็ด

360000 360,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
360,000.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1216/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

103 KETOROLAC TROMETHAMINE 30 
MG/ML INJECTION  30x6 amp

15889.5 17,911.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
15,889.50

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1218/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

104 LACTULOSE 66.7 G/100 ML 
(66.7%) SYRUP  1,260 ขวด

55188 74,151.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  
จ ากัด
55,188.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1219/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

105 AZITHROMYCIN 250 MG CAPSULE
  30x60 เม็ด

14400 36,016.20 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
14,400.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1220/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

106 LEUPRORELIN ACETATE 11.25 MG
 PREFILLED SYRINGE  10 หลอด

80940 80,940.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
80,940.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1221/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

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

80940 80,940.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
80,940.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1221/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

108 1/2 D-10-S 1000 ML INJECTION  
130 ถุง

80940 80,940.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
80,940.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1221/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

109 DIMENHYDRINATE 50 MG TABLET 
 40x1000 เม็ด

5600 8,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
5,600.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1222/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

110 EPOETIN ALFA POWDER 4000 
IU/VIAL INJECTION  200 vial

64200 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด
64,200.00

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1224/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

111 METOCLOPRAMIDE 10 MG/ 2 ML 
INJ.  1,100 amp

5885 7,062.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
5,885.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1225/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

112 HALOPERIDOL 2 MG TABLET  
12x1000 เม็ด

5280 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
5,280.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1226/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

113 NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 
2.5 MG/1 ML INJ.  300 amp

6000 6,741.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
6,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1227/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

114 CARVEDILOL 12.5 MG TABLET  
700x100 เม็ด

187250 315,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
187,250.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1228/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

115 HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE 20 
MG/ML INJ.  500 amp

5125 5,130.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
5,125.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1229/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

116 LAMIVUDINE 150 MG TABLET  
100x60 เม็ด

18720 18,720.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
18,720.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1232/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

117 DIAZEPAM 10 MG/ 2 ML INJ (วัตถุ
ออกฤทธิ์ ป.4)  800 amp

4168 4,168.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
4,168.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1233/0665 ลงวันที่ 
02/06/2565

118 ORAL REHYDRATION SALT 
PEDIATRIC (ORS เด็ก) 2.54 G  
55x100 ซอง

5500 5,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
5,500.00

บริษัท ซีฟาม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1234/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

119 GLUCOSE 50% 50 ML INJECTION 
(DEXTROSE)  1,200 vial

19380 19,836.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
19,380.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1235/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

120 SERTRALINE HCl 50 MG TABLET  
210x100 เม็ด

34650 105,609.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
34,650.00

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1236/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

121 TRAMADOL 50 MG CAPSULE  
120x500 เม็ด

21186 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
21,186.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1237/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

122 CARBAMAZEPINE 200 MG TABLET
  8x500 เม็ด

10500 11,260.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด
10,500.00

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1238/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

123 FUSIDIC ACID 2% (2 G/100 G) 
CREAM 5 G  150 หลอด

10500 11,260.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด
10,500.00

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1238/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

124 SODIUM PHOSPHATE+SODIUM 
BIPHOSPHATE RECTAL SOLUTION
 133 ML  900 ขวด

33300 33,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูนีซัน จ ากัด
33,300.00

บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1239/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565
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125 METHYLSALICYLATE CREAM 25 G 
 4,300 หลอด

32680 32,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
32,680.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1240/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

126 CLONAZEPAM 2 MG TABLET 
(วัตถุออกฤทธิ์ ป.4)  20x500 เม็ด

11000 11,001.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
11,000.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1241/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

127 TRIMETAZIDINE 
DIHYDROCHLORIDE 35 MG MR 
TABLET  12x100 เม็ด

5040 5,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
5,040.00

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1242/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

128 NOREPINEPHRINE BITARTRATE 4 
MG/4 ML INJECTION  1,000 amp

39590 56,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
39,590.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1243/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

129 ETHYL ALCOHOL SOLUTION 70%
 V/V 450 ML  1,440 ขวด

40060.8 40,060.80 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
40,060.80

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1244/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

130 CHLORAMPHENICOL 0.5% (5 
MG/ML) EYE DROP 5 ML  108 ขวด

1581.12 1,581.12 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด
1,581.12

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1245/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

131 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

M1246/0665 ลงวันที่ 
07/06/2565

132 MEROPENEM 1 G INJECTION  950 
vial

99617 223,630.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด
99,617.00

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

M1247/0665 ลงวันที่ 
07/06/2565

133 HYDROXYCHLOROQUINE 200 MG
 TABLET  75x100 เม็ด

33750 75,114.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
33,750.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1249/0665 ลงวันที่ 
07/06/2565

134 IBUPROFEN 400 MG FILM COAT 
TABLET  50x500 เม็ด

15250 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด
15,250.00

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1250/0665 ลงวันที่ 
07/06/2565

135 VORTIOXETINE 10 MG TABLET  
30x28 เม็ด

39611.4 39,639.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด
39,611.40

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1251/0665 ลงวันที่ 
07/06/2565
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136 IOPAMIDOL 300 mgI/ML 100 ML 
(61.24 g)  13 vial

9458.8 9,458.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาแคร์ จ ากัด
9,458.80

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1252/0665 ลงวันที่ 
07/06/2565

137 DIPHTHERIA+TETANUS VACCINE 5 
ML/10 DOSE INJECTION  150 vial

17250 17,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จ ากัด
17,250.00

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1254/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

138 OXYBUTYNIN 5 MG TABLET  
10x100 เม็ด

7490 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด
7,490.00

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1255/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

139 TRYPAN BLUE 0.06% W/V 1 ML 
INJECTION  45 vial

8100 8,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น 
จ ากัด
8,100.00

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์
เรชั่น จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1256/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

140 RILPIVIRINE HCL 25 MG TABLET  
120x30 เม็ด

56068 73,112.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
56,068.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1257/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

141 ASPIRIN 81 MG ENTERIC COATED
 TABLET  200x1000 เม็ด

56068 73,112.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
56,068.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1257/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

142 DOPAMINE HCL 250 MG/10 ML 
INJECTION  160 amp

32100 37,669.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
32,100.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1258/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

143 AMOXICILLIN 2 G+CLAVULANATE 
200 MG INJECTION  260 vial

32100 37,669.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
32,100.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1258/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

144 EPOETIN ALFA 4000 IU/1 ML 
SOLUTION INJECTION  90 vial

28890 28,890.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
28,890.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1259/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

145 NEVIRAPINE 200 MG TABLET  
50x60 เม็ด

13410 13,410.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
13,410.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1260/0665 ลงวันที่ 
06/06/2565

146 ISOSORBIDE-5-MONONITRATE 20
 MG TABLET  400x100 เม็ด

28000 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
28,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1261/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565
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147 HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG 
TABLET  90x500 เม็ด

8100 8,185.50 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
8,100.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1262/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

148 ALLOPURINOL 100 MG TABLET  
120x500 เม็ด

26964 46,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
26,964.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1263/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

149 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

M1264/0665 ลงวันที่ 
08/06/2565

150 FBC TABLET  12x1000 เม็ด 2280 2,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
2,280.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1265/0665 ลงวันที่ 
09/06/2565

151 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

M1266/0665 ลงวันที่ 
09/06/2565

152 CYPROHEPTADINE 4 MG TABLET 
 4x1000 เม็ด

1660 2,101.08 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
1,660.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1268/0665 ลงวันที่ 
09/06/2565

153 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 
0.02% CREAM 5 G  180 หลอด

1660 2,101.08 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
1,660.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1268/0665 ลงวันที่ 
09/06/2565

154 LORATADINE 5 MG/5 ML SYRUP 
60 ML  100 ขวด

1200 1,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด
1,200.00

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1269/0665 ลงวันที่ 
09/06/2565

155 DOBUTAMINE HCL 250 MG/20 ML 
INJECTION  50 vial

20285 27,608.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
20,285.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1270/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

156 THIOPENTAL SODIUM 1 G 
INJECTION  10 vial

20285 27,608.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
20,285.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1270/066 ลงวันที่, 
10/06/2565

157 HYDROCORTISONE SODIUM 
SUCCINATE 100 MG INJECTION  
300 vial

20285 27,608.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
20,285.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1270/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565
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158 FLUOXETINE HCL 20 MG TABLET 
 80x500 เม็ด

20000 30,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด
20,000.00

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1271/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

159 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 600 
MG/4 ML INJECTION  2,600 vial

41600 104,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
41,600.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1272/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

160 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

M1273/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

161 BENZOCAINE+HYDROCORTISONE+
ZINC OXIDE SUPPOSITORY  1,200
 แท่ง

5040 5,040.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด
5,040.00

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1274/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

162 THEOPHYLLINE 200 MG 
CONTROLL RELEASE CAPSULE  
120x100 เม็ด

21600 21,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด
21,600.00

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1275/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

163 CLOZAPINE 100 MG TABLET  
20x500 เม็ด

17500 17,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด
17,500.00

บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1276/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

164 TRANEXAMIC ACID 250 MG 
CAPSULE  20x100 เม็ด

9900 9,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
9,900.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1277/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

165 SILVER SULFADIAZINE 1% CREAM
 25 G  220 หลอด

9900 9,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
9,900.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1277/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

166 AMOXICILLIN+CLAVULANATE 
400+57 MG/5 ML DRY SYRUP 70
 ML  60 ขวด

25785 29,721.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  
จ ากัด
25,785.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1278/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

167 ISPAGHULA HUSK POWDER 5 G  
150x30 ซอง

25785 29,721.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  
จ ากัด
25,785.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1278/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

168 LEFLUNOMIDE 20 MG 
FILM-COATED TABLET  12x30 เม็ด

9480 13,878.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
9,480.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1279/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

169 D-5-W 500 ML (DEXTROSE 5 
G/100 ML SOLUTION)  160 ถุง

6396.8 6,396.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
6,396.80

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1281/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

170 BALANCE SALT SOLUTION 100 
ML  40 ขวด

6396.8 6,396.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
6,396.80

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1281/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

171 CHLORPROMAZINE HCL 100 MG 
TABLET  20x1000 เม็ด

18700 22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
18,700.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1282/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

172 CHLORPROMAZINE HCL 50 MG 
TABLET  15x1000 เม็ด

18700 22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
18,700.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1282/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

173 OLOPATADINE 0.2% 
OPHTHALMIC SOLUTION 2.5 ML 
 40 ขวด

50217.5 51,629.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
50,217.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1283/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

174 BRINZOLAMIDE 1% OPHTHALMIC
 SUSPENSION 5 ML  120 ขวด

50217.5 51,629.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
50,217.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1283/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

175 HYDROXYETHYL STARCH 6% 500
 ML INJECTION  20 ถุง

50217.5 51,629.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
50,217.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1283/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

176 SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 
4320 MG/20 ML INJECTION  30 
vial

50217.5 51,629.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
50,217.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1283/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

177 COLISTIN 150 MG INJECTION 
(COLISTIMETHATE)  250 vial

30000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด
30,000.00

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1284/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

178 LEVOFLOXACIN 1.5% (1.5 G/100
 ML) EYE DROPS 5 ML  220 ขวด

29189.6 29,414.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
29,189.60

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1285/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

179 RINGER ACETATE 1000 ML 
INJECTION  200 ถุง

6800 6,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ  จ ากัด
6,800.00

บริษัท ว.ีแอนด์.วี. กรุงเทพฯ  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1286/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

180 MIDODRINE HYDROCHLORIDE 2.5
 MG TABLET  600 เม็ด

7200 7,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
7,200.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1287/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

181 ขมิ้นชัน 500 MG แคปซูล  12,000 เม็ด 7200 12,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด
7,200.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1288/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

182 FLUTICASONE PROPIONATE 125 
MCG/DOSE INHALATION 120 
DOSE  20 หลอด

25284.1 25,284.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
25,284.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1289/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

183 ROPINIROLE 2 MG 
PROLONGED-RELEASE TABLET  
280 เม็ด

25284.1 25,284.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
25,284.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1289/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

184 CALCIUM POLYSTYRENE 
SULFONATE POWDER 5 G  
30x100 ซอง

25284.1 25,284.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
25,284.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1289/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

185 POVIDONE IODINE 10% 
SOLUTION 30 ML  180 ขวด

2700 2,889.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,700.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1290/0665 ลงวันที่ 
10/06/2565

186 TENOFOVIR ALAFENAMIDE 
FUMARATE 25 MG TABLET  600 
เม็ด

4080 10,098.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด
4,080.00

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1292/0665 ลงวันที่ 
13/06/2565

187 1/5 D-10-S 500 ML INJECTION  
220 ถุง

7980 7,980.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
7,980.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1294/0665 ลงวันที่ 
13/06/2565

188 D-10-W 500 ML INJECTION  60 ถุง 7980 7,980.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
7,980.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1294/0665 ลงวันที่ 
13/06/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

189 TAMSULOSIN 0.4 MG 
PROLONGED-RELEASE TABLET  
240x30 เม็ด

71904 100,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
71,904.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1295/0665 ลงวันที่ 
13/06/2565

190 BISOPROLOL 2.5 MG TABLET  
220x100 เม็ด

59791.6 59,840.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
59,791.60

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1296/0665 ลงวันที่ 
13/06/2565

191 GENTAMICIN 80 MG/2 ML 
INJECTION  1,300 amp

6760 6,955.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล. บี. เอส. แลบ
บอเรตอร่ี
6,760.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล. บี. เอส. 
แลบบอเรตอร่ี

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1297/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

192 EFAVIRENZ 600 
MG+EMTRICITABINE 200 
MG+TENOFOVIR 300 MG TABLET 
 95x30 เม็ด

75999.64 76,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
75,999.64

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1298/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

193 ENTACAPONE 200 MG TABLET  
17x100 เม็ด

55843.3 55,845.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จ ากัด
55,843.30

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1299/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

194 LIDOCAINE HCl 2% JELLY 30 G  
60 หลอด

5136 5,136.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด
5,136.00

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

M1300/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

195 FILGRASTIM 300 MCG/1 ML 
INJECTION PREFILLED SYRINGE  
230 หลอด

98440 345,032.20 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
98,440.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1301/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

196 RISPERIDONE 2 MG TABLET  
600x60 เม็ด

120000 127,080.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
120,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1302/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

197 ASPIRIN 300 MG ENTERIC 
COATED TABLET  6x500 เม็ด

7620 12,080.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
7,620.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1303/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

198 COLCHICINE 0.6 MG TABLET  
44x500 เม็ด

7620 12,080.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
7,620.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1303/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
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วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

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

21950 38,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
21,950.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1304/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

200 WARFARIN SODIUM 5 MG TABLET
  70x100 เม็ด

21950 38,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
21,950.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1304/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

201 MAGNESIUM SULFATE 50% 2 ML 
INJECTION  1,650 amp

14850 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
14,850.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1305/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

202 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

M1306/0665 ลงวันที่ 
14/06/2565

203 CINNARIZINE 25 MG TABLET  
7x1000 เม็ด

1148 1,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
1,148.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1308/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

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

36594 37,280.64 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
36,594.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1309/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

205 SALBUTAMOL SULFATE 2.5 
MG/2.5 ML NEBULE  12x21 หลอด

36594 37,280.64 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
36,594.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1309/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

206 ALUMINIUM+MAGNESIUM+SIMETI
CONE SUSPENSION 240 ML  660 
ขวด

8580 8,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
8,580.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1310/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

207 AMOXICILLIN 1 G+CLAVULANIC 
ACID 200 MG INJECTION  300 vial

37717.5 52,162.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
37,717.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1311/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

208 IRON SUCROSE 100 MG/5 ML 
INJECTION  300 amp

37717.5 52,162.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
37,717.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1311/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

209 INSULIN ASPART 300 IU/3 ML 
PENFILL  50 หลอด

37717.5 52,162.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
37,717.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1311/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

210 AMOXICILLIN 500 
MG+CLAVULANATE 125 MG 
TABLET  2,000 เม็ด

45080 118,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  
จ ากัด
45,080.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1312/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

211 ENALAPRIL MALEATE 5 MG 
TABLET  210,000 เม็ด

45080 118,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  
จ ากัด
45,080.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1312/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

212 DOMPERIDONE MALEATE 10 MG 
TABLET  62x500 เม็ด

5704 9,920.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
5,704.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1314/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

213 EPOETIN BETA 30,000 IU/0.6 ML 
INJECTION PREFILLED SYRINGE  
34 หลอด

261863.24 261,877.86 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
261,863.24

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1315/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

214 PHENOBARBITAL 60 MG TABLET(
วัตถุออกฤทธิ์ ป.4)  10x1000 เม็ด

1786.9 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
1,786.90

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1317/0665 ลงวันที่ 
15/06/2565

215 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

M1319/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565

216 INSULIN GLARGINE 300 IU/3 ML 
INJECTION PREFILLED PEN  110 
ด้าม

35310 52,965.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
35,310.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1320/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565

217 DEXAMETHASONE+NEOMYCIN 
EYE DROP 4 ML  150 ขวด

2100 3,039.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
2,100.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1321/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565

218 ESMOLOL HCL 100 MG/10 ML 
INJECTION  10 vial

3000 3,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท มาสุ  จ ากัด
3,000.00

บริษัท มาสุ  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1322/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565

219 HALOPERIDOL 5 MG TABLET  
15x1000 เม็ด

11100 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
11,100.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1323/0665 ลงวันที่ 
16/06/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

220 SALMETEROL+FLUTICASONE 
50/250 MCG 60 DOSE 
ACCUHALER  140 หลอด

64713.6 65,462.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
64,713.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1324/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565

221 ETONOGESTREL 68 MG/IMPLANT 
 54 ชุด

98803.8 98,803.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
98,803.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1325/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565

222 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)

M1326/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565

223 INSULIN BIPHASIC ISOPHANE 
1000 U/10 ML INJECTION  1,600 
vial

97280 200,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  
จ ากัด
97,280.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1327/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565

224 SODIUM VALPROATE 500 MG SR 
TABLET  500x30 เม็ด

150870 151,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
150,870.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1328/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565

225 PHENYTOIN SODIUM 100 MG SR 
CAPSULE  400x100 เม็ด

131824 132,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
131,824.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1329/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565

226 DESFLURANE 240 ML 
INHALATION VAPOUR LIQUID  30 
bott

159376.5 159,396.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
159,376.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1330/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565

227 BUPIVACAINE 0.5% SPINAL HEAVY 
4 ML INJECTION HYPERBARIC  
180 amp

20737.8 20,737.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
20,737.80

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1331/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565

228 BIMATOPROST 0.01% (100 
MCG/1 ML) EYE DROP 3 ML  370
 ขวด

64531.7 64,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
64,531.70

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1332/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

229 SODIUM HYALURONATE 20 MG/1
 ML WITH MANITOL INJECTION  
56 หลอด

98868 98,868.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
98,868.00

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1333/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565

230 POVIDONE IODINE 10% 
SOLUTION 450 ML  300 ขวด

24600 24,717.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
24,600.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1334/0665 ลงวันที่ 
17/06/2565

231 SIMVASTATIN 20 MG TABLET  
6,000x100 เม็ด

288900 510,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
288,900.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1336/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

232 FENOFIBRATE 160 MG CAPSULE  
105x30 เม็ด

7875 16,852.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  
จ ากัด
7,875.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1337/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

233 AZITHROMYCIN 500 MG 
INJECTION  160 vial

95872 95,872.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
95,872.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1338/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

234 FERROUS FUMARATE 200 MG 
TABLET  360x1000 เม็ด

72000 72,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
72,000.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1339/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

235 HALOPERIDOL DECANOATE 50 
MG/1 ML INJECTION  150 amp

9000 9,469.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด
9,000.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1340/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

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

12324 12,324.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
12,324.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1341/0665 ลงวันที่ 
20/06/2565

237 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 
0.1% ORAL PASTE 5 G  144 หลอด

2059.2 2,059.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
2,059.20

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

M1342/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

238 1/5 D-10-S 200 ML IN BAG 500 
ML INJECTION  80 ถุง

2280 2,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
2,280.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1343/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

239 ครีมบัวบก (CITRONELLA EXTRACT
 7%) 10 G  80 หลอด

1960 1,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด
1,960.00

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1344/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

240 CALCIUM FOLINATE 15 MG 
TABLET  4x100 เม็ด

3997.52 3,997.52 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จ ากัด
3,997.52

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอ
ฟาร์ม จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1345/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

241 MULTIVITAMIN TABLET  8x1000 
เม็ด

1754.8 1,754.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
1,754.80

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1346/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

242 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100 ML 
IRRIGATE  800 ขวด

47050 47,414.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
47,050.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1348/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

243 RINGER LACTATE 1000 ML 
INJECTION  720 ถุง

47050 47,414.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
47,050.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1348/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

244 0.45% SODIUM CHLORIDE 1000 
ML INJECTION (450 MG/100 ML) 
 140 ถุง

47050 47,414.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
47,050.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1348/0665 ลงวันที่ 
21/06/2565

245 HYPROMELLOSE 0.3% EYE DROP
 10 ML  550 ขวด

8800 26,482.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
8,800.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1358/0665 ลงวันที่ 
22/06/2565

246 ERTAPENEM 1 G INJECTION  350 
vial

327313 327,313.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
327,313.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1368/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

247 MANIDIPINE HYDROCHLORIDE 20
 MG TABLET  500x500 เม็ด

284500 750,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  
จ ากัด
284,500.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1370/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

248 SALMETEROL+FLUTICASONE 
25/250 MCG 120 DOSE INHALER 
 200 หลอด

112564 113,420.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
112,564.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1371/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

249 LANTHANUM 500 MG CHEWABLE
 TABLET  25x90 เม็ด

164512.5 164,512.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
164,512.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1373/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
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วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน มิถุนำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

250 FLUNARIZINE 5 MG CAPSULE  
8x1000 เม็ด

2736 2,736.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด
2,736.00

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1374/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

251 MITOMYCIN 2 MG INJECTION  10 
vial

2200 2,950.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด
2,200.00

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1375/0665 ลงวันที่ 
23/06/2565

252 DESMOPRESSIN 4 MCG/ML 
INJECTION  5x10 amp

12449.45 12,449.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
12,449.45

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ31/2565, 
09/06/2565

253 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

บ32/2565 ลงวันที่ 
09/06/2565

254 LIDOCAINE 1%+EPINEPHINE 
(1:200,000) 20 ML INJECTION  
20x10 vial

8859.6 8,860.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
8,859.60

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ33/2565 ลงวันที่ 
13/06/2565

255 SODIUM CHLORIDE 0.9% 250 ML 
IN BAG 500 ML  220 ถุง

5500 5,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

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

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ34/2565 ลงวันที่ 
13/06/2565

256 NICARDIPINE HCL 2 MG/2 ML 
INJECTION  70 amp

3969.7 3,969.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
3,969.70

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ35/2565 ลงวันที่ 
23/06/2565
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