


ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.7.5(50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  1,200 คู่

37200 37,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
37,200.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E576/0765 ลงวันที่ 
04/07/2565

2 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.6 (50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  1,200 คู่

37200 37,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
37,200.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E576/0765 ลงวันที่ 
04/07/2565

3 TEGADERM 6X7 CM  100x100 แผ่น 88596 88,596.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
88,596.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E579/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

4 SYRINGE DISPOSABLE 5 ML (100 
ชิ้น/กล่อง)  250 กล่อง

48203.5 75,970.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
48,203.50

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E580/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

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

48203.5 75,970.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
48,203.50

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E580/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

6 MASK OXYGEN RESERVOIR BAG 
ผู้ใหญ่  500 ชุด

40875 49,445.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
40,875.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E582/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

7 AIR WAY NO.2 (80 MM)  300 อัน 40875 49,445.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
40,875.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E582/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

8 โกร่งบดยา (MORTAR) ขนาด 9 CM  5 
ชุด

40875 49,445.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
40,875.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E582/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

9 SYRINGE IRRIGATE 50 ML แก้ว  4x12
 set

40875 49,445.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
40,875.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E582/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

10 CONFORM BANDAGE 3 นิ้ว x 3 M  
300 โหล

21000 21,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
21,000.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E586/0765 ลงวันที่ 
07/07/2565

11 ยาฆ่าเชื้อหรือท าความสะอาดเคร่ืองฟอก
เลือด 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

E587/0765 ลงวันที่ 
07/07/2565

12 POLYHEXANIDE 0.1%+BETAINE 
0.1% SOLUTION 350 ML  70 ขวด

37450 37,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
37,450.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E589/0765 ลงวันที่ 
07/07/2565

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กรกฎำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กรกฎำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

13 GAUZE 2X2 นิ้ว (100 ชิ้น/แพ็ค)  1,000
 pack

72870 91,180.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
72,870.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E590/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

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

72870 91,180.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
72,870.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E590/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

15 ELASTIC BANDAGE 4 นิ้ว x1.8 M  30 
โหล

72870 91,180.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
72,870.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E590/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

16 ส าลีก้อน แบบ STERILE (5 ก้อน/ซอง)  
15,000 ซอง

24000 26,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
24,000.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E591/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

17 CERVICAL COLLAR PEDIATRIC ปรับได้
  20 อัน

20000 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
20,000.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E593/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

18 เฝือกปูน  4 นิ้ว  14 โหล 6287 5,695.44 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท๊อป เมดิคอล(2015) จ ากัด
6,287.00

บริษัท ท๊อป เมดิคอล(2015) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E594/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

19 เฝือกปูน  3 นิ้ว  12 โหล 6287 5,695.44 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท๊อป เมดิคอล(2015) จ ากัด
6,287.00

บริษัท ท๊อป เมดิคอล(2015) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E594/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

20 SCALP VEIN (P.S.V) NO.25 (25GX3/4
 นิ้ว)  100 ชิ้น

18166.6 18,295.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
18,166.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E595/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

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

18166.6 18,295.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
18,166.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E595/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

22 DISPOSABLE NEEDLE NO.21X1.5 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  30 กล่อง

18166.6 18,295.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
18,166.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E595/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

23 เคร่ืองมือส าหรับใช้ตวงปัสสาวะ 
(HOURLY URINE METER)  60 ชิ้น

25680 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
25,680.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E596/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

24 TRACHEOSTOMY TUBE NO.6 (7.5 
MM)  10 อัน

20544 20,544.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
20,544.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E597/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กรกฎำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

25 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.3.5 
ไม่มี CUFF  20 อัน

20544 20,544.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
20,544.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E597/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

26 ถ้วยไอโอดีน 2 OZ  75 ใบ 25605 25,605.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
25,605.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E598/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

27 SPECULUM S GRAVE  60 ชิ้น 25605 25,605.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
25,605.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E598/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

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

25605 25,605.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
25,605.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E598/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

29 FORCEP ปลายแหลมโค้ง 5 นิ้ว NON 
TOOTH(12.5 CM)  6 ชิ้น

25605 25,605.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
25,605.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E598/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

30 S/F NAT.DURA FLAT COL 57 MM  
25x10 แผ่น

72974 72,974.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
72,974.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E600/0765 ลงวันที่ 
11/07/2565

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

72974 72,974.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
72,974.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E600/0765 ลงวันที่ 
11/07/2565

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

72974 72,974.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
72,974.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E600/0765 ลงวันที่ 
11/07/2565

33 NON WOVEN ADHESIVE TAPE 15 
CM X10 M  100 ม้วน

26750 26,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
26,750.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E601/0765 ลงวันที่ 
11/07/2565

34 ALCOHOL 70% HANDRUB 1000 ML 
 80 ขวด

21400 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
21,400.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E602/0765 ลงวันที่ 
11/07/2565

35 MDT PLUS HEMODIALYSIS TUBING 
SET  350 set

29750 29,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
29,750.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E603/0765 ลงวันที่ 
11/07/2565

36 SODIUM HYPOCHLORITE 10% 4 
ลิตร/ขวด (แกลลอน)  20 ขวด

3910 3,910.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด
3,910.00

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E604/0765 ลงวันที่ 
11/07/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กรกฎำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

37 HEMODIALYSIS SPRING-B SOL 5.5 
LITRE  400 ขวด

45400 45,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด
45,400.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E606/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

38 HEMODIALYSIS SPRING-A (K2,Ca2.5)
 SOL 5.5 LITRE  300 ขวด

45400 45,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด
45,400.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E606/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

39 ชุดท าแผล (25 ชุด/ห่อ)  3,000 ชุด 25500 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
25,500.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E607/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

40 BACTERIA VIRUS FILTER  500 ชิ้น 16000 16,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ากัด
16,000.00

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E608/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

41 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.7 มี
 CUFF  100 อัน

16250 16,384.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
16,250.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E609/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

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

16250 16,384.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
16,250.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E609/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

43 CATHETER STERILE NO.12  200 สาย 7350 7,350.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
7,350.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E610/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

44 CATHETER STERILE NO.14  300 สาย 7350 7,350.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
7,350.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E610/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

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

12500 12,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
12,500.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E612/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

46 เคร่ืองวัดความจุปอด (SPIROMETER 
TRI-BALL)  40 set

8000 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ร้านเอสพี เมดิคอล
8,000.00

ร้านเอสพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E613/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

47 0.55% ORTHO PHTHALADEHYDE 
DISINFECTANT 5 ลิตร  40 bott

64200 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
64,200.00

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E617/0765 ลงวันที่ 
18/07/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กรกฎำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

48 DISPOSIBLE TRANSDUCER  60 set 81000 81,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีกิน เฮลท์แคร์ จ ากัด
81,000.00

บริษัท บีกิน เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E619/0765 ลงวันที่ 
18/07/2565

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

95230 95,230.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
95,230.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E622/0765 ลงวันที่ 
20/07/2565

50 HYDROCORTISONE SODIUM 
SUCCINATE 100 MG INJECTION  900 
vial

38700 46,224.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
38,700.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1418/0765 ลงวันที่ 
04/07/2565

51 IRON SUCROSE 100 MG/5 ML 
INJECTION  1,250 amp

82925 82,925.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
82,925.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1419/0765 ลงวันที่ 
04/07/2565

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

79999.62 80,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
79,999.62

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1420/0765 ลงวันที่ 
04/07/2565

53 FUROSEMIDE 40 MG TABLET  
145x500 เม็ด

20300 32,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
20,300.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1421/0765 ลงวันที่ 
04/07/2565

54 GLUCOSE 50% 50 ML INJECTION 
(DEXTROSE)  2,000 vial

32300 33,060.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
32,300.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1422/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

55 METRONIDAZOLE (0.5%) 500 
MG/100 ML INJECTION  1,400 vial

20300 27,897.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
20,300.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1423/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

56 DEXAMETHASONE+NEOMYCIN EYE 
DROP 4 ML  120 ขวด

20300 27,897.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
20,300.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1423/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

57 ISPAGHULA HUSK POWDER 5 G  
6,900 ซอง

51010 65,970.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
51,010.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1424/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
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วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
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สัญญำหรือข้อตกลงใน
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กรกฎำคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

58 AMOXICILLIN 500 
MG+CLAVULANATE 125 MG TABLET
  4,000 เม็ด

51010 65,970.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
51,010.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1424/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

59 AMOXICILLIN+CLAVULANATE 
400+57 MG/5 ML DRY SYRUP 70 
ML  50 ขวด

51010 65,970.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
51,010.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1424/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

60 CEFOTAXIME SODIUM 1 G 
INJECTION  1,300 vial

20800 27,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด
20,800.00

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1425/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

61 LITHIUM CARBONATE 300 MG 
CAPSULE  10x500 เม็ด

8132 11,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
8,132.00

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1426/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

62 DIPHTHERIA+TETANUS VACCINE 5 
ML/10 DOSE INJECTION  180 vial

20700 20,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จ ากัด
20,700.00

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1427/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

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

67902.2 94,338.16 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
67,902.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1428/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

64 IPRATROPIUM 0.5 MG+FENOTEROL
 1.25 MG/4 ML NEBULE  106x21 
หลอด

67902.2 94,338.16 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
67,902.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1428/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

65 LORATADINE 10 MG TABLET  
75,000 เม็ด

29250 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
29,250.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1429/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

66 FOLIC ACID 5 MG TABLET  
250x1000 เม็ด

42500 107,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
42,500.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1430/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

67 KETOROLAC TROMETHAMINE 30 
MG/ML INJECTION  75x6 amp

39723.75 44,779.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
39,723.75

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1431/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565
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68 BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 MU 
INJ.  400 vial

24000 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
24,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1432/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

69 PREDNISOLONE 5 MG TABLET  
60x500 เม็ด

10534.8 10,548.60 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
10,534.80

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1433/0765 ลงวันที่ 
05/07/2565

70 COAGULATION FACTOR IX 
COMPLEX 500 IU INJECTION  12 vial

63673.56 63,673.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
63,673.56

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1434/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

71 LEVOTHYROXIN SODIUM 0.1 MG 
(100 MCG) TABLET  47x500 เม็ด

28945 36,469.62 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
28,945.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1435/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

72 BETAMETHASONE 0.05%+SALICYLIC
 3% OINTMENT 15 G  12x12 หลอด

28945 36,469.62 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
28,945.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1435/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

73 METHIMAZOLE 5 MG TABLET  
42x500 เม็ด

28945 36,469.62 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
28,945.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1435/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

74 PAMIDRONATE DISODIUM 30 MG/10 
ML INJECTION  30 vial

22437.9 22,437.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
22,437.90

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1436/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

75 FEXOFENADINE HCl 60 MG TABLET 
 20x100 เม็ด

3852 6,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
3,852.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1438/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

76 ERGOTAMINE TARTRATE 1 
MG+CAFFEINE 100 MG TABLET  800
 เม็ด

1200 1,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
1,200.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1439/0765 ลงวันที่ 
06/07/2565

77 UREA CREAM 10% 35 G  260 หลอด 9880 9,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
9,880.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1444/0765 ลงวันที่ 
07/07/2565

78 AMPICILLIN 1 G+SULBACTAM 500 
MG INJECTION  300 vial

16050 24,075.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด
16,050.00

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1446/0765 ลงวันที่ 
07/07/2565
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79 SUCRALFATE 1 G TABLET  15x100 
เม็ด

6420 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
6,420.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1448/0765 ลงวันที่ 
07/07/2565

80 QUETIAPINE 50 MG SR TABLET  
30x60 เม็ด

35310 53,010.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด
35,310.00

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1450/0765 ลงวันที่ 
07/07/2565

81 FINASTERIDE 5 MG TABLET  9,000 
เม็ด

18000 50,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
18,000.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1451/0765 ลงวันที่ 
07/07/2565

82 HYDROXYCHLOROQUINE 200 MG 
TABLET  100x100 เม็ด

45000 100,152.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
45,000.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1452/0765 ลงวันที่ 
07/07/2565

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

5952 8,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

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

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

M1453/0765 ลงวันที่ 
07/07/2565

84 ยาธาตุบรรจบ 500 MG แคปซูล  
20x100 เม็ด

1700 3,317.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
1,700.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1454/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

85 ครีมบัวบก (CITRONELLA EXTRACT 
7%) 10 G  180 หลอด

4410 4,410.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด
4,410.00

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1455/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

86 METHYLDOPA 250 MG TABLET  
4x500 เม็ด

2996 2,996.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด
2,996.00

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

M1456/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

87 CONJUGATED ESTROGEN 0.625 MG
 TABLET  5x100 เม็ด

1900 1,990.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
1,900.00

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1457/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

88 INSULIN ISOPHANE SUSP 100 U/ML 
10 ML INJECTION  300 vial

24150 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
24,150.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1458/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

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

24150 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
24,150.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1458/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565
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90 HYDROXYZINE 10 MG TABLET  
15x1000 เม็ด

19661.25 53,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
19,661.25

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1461/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

91 TRAMADOL 50 MG CAPSULE  
100x500 เม็ด

19661.25 53,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
19,661.25

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1461/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

92 FAT EMULSION 20% 250 ML 
(MCT+SOYBEAN+OLIVE+FISH)  30 
ขวด

35984.1 35,984.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
35,984.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1462/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

93 AMINO ACIDS 10% (10 G/100 ML) 
INFANT 100 ML INJECTION  64 ขวด

35984.1 35,984.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
35,984.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1462/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

94 COMPLETE FAT SOLUBLE VITAMIN 
INFANT 10 ML INJECTION  70 amp

35984.1 35,984.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
35,984.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1462/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

95 TAFLUPROST 0.0015% EYE DROPS 
0.3 ML  60x30 หลอด

33480 33,480.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
33,480.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1463/0765 ลงวันที่ 
08/07/2565

96 RITUXIMAB 500 MG/50 ML 
INJECTION  7 vial

80068.1 152,642.98 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
80,068.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1475/0765 ลงวันที่ 
11/07/2565

97 RITUXIMAB 100 MG/10 ML 
INJECTION  7 vial

80068.1 152,642.98 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
80,068.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1475/0765 ลงวันที่ 
11/07/2565

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

37500 106,950.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
37,500.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1478/0765 ลงวันที่ 
11/07/2565

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

16200 16,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
16,200.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1480/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

100 CEFTRIAXONE 1 G INJECTION  3,500 
vial

66500 142,615.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
66,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1481/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565
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101 AMIODARONE HCL 150 MG/3 ML 
INJECTION  500 amp

66500 142,615.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
66,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1481/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

102 NITROGLYCERIN 50 MG/10 ML 
INJECTION  100 amp

14000 22,042.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
14,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1488/0765 ลงวันที่ 
12/07/2565

103 PHENYLEPHRINE HCL 10% EYE 
DROP 5 ML  20 ขวด

4280 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
4,280.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1494/0765 ลงวันที่ 
18/07/2565

104 ALTEPLASE 50 MG INJ. (rt-PA)  4 vial 83460 83,460.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
83,460.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1502/0765 ลงวันที่ 
18/07/2565

105 ESMOLOL HCL 100 MG/10 ML 
INJECTION  100 vial

30000 35,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท มาสุ  จ ากัด
30,000.00

บริษัท มาสุ  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1503/0765 ลงวันที่ 
18/07/2565

106 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL NO.11 
 2,500 ใบ

27200 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
27,200.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ36/2565 ลงวันที่ 
04/07/2565

107 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL NO.10 
 1,500 ใบ

27200 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
27,200.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ36/2565 ลงวันที่ 
04/07/2565

108 DESMOPRESSIN 4 MCG/ML 
INJECTION  10x10 amp

24898.9 24,899.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
24,898.90

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ37/2565 ลงวันที่ 
06/07/2565

109 SODIUM PHOSPHATE ORAL 
SOLUTION 90 ML  4 ขวด

300 280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
300.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ38/2565 ลงวันที่ 
08/07/2565
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