


ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ชุดทดสอบเปอร์ออกไซด์ (RESIDUAL 
PEROXIDE TEST)  2 ขวด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
8,988.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E645/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

2 ชุดทดสอบความกระด้างน้ า (WATER 
HARDNESS TEST STRIP)  1 ขวด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
8,988.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E645/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

3 ชุดทดสอบคลอรีน (RESIDUAL 
CHLORINE TEST STRIP)  2 ขวด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
8,988.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E645/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

4 ชุดทดสอบเปอร์อะซิติกแอซิด 
(PERACETIC ACID TEST)  2 ขวด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
8,988.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E645/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

5 ARM SLING SIZE L  200 อัน 8025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
8,025.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E646/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

6 ARM SLING SIZE M  100 อัน 8025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
8,025.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E646/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

7 ตลับ 10 กรัม ฝาสีครีม  500 อัน 50150 50,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
50,150.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E647/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

8 ถุงซิปใส 9X13 CM  150 KG 50150 50,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
50,150.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E647/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

9 ถุงซิปใส 8X12 CM  150 KG 50150 50,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
50,150.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E647/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

10 ถุงซิปใส 13X20 CM  150 KG 50150 50,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
50,150.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E647/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

11 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.46  10 คู่ 15400 15,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
15,400.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E648/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

12 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.50  30 คู่ 15400 15,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
15,400.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E648/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

13 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.54  30 คู่ 15400 15,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
15,400.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E648/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

14 SUCTION NO.8 มี CONTROL  
2,000 อัน

13300 13,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
13,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E649/0865 ลงวันที่ 
01/08/2565

15 ชุดให้เลือด (BLOOD SET)  1,500 set 24075 24,075.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
24,075.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E650/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

16 3 WAY พลาสติก  50x100 อัน 39590 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
39,590.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E651/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

17 ชุดสวมกันเปื้อน DISPOSABLE 
พลาสติก (100ชิ้น/กล่อง)  20x100 ชิ้น

12200 12,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด
12,200.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E652/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

18 จุกปิดโพรงให้สารน้ า SIMPLE CAP  
2,000 ชิ้น

12200 12,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด
12,200.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E652/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

19 ขวดยาหยอดตาขาวทึบ ขนาด 15 ML
 ฝาขาว  500 ใบ

6850 6,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
6,850.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E653/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

20 ขวดยาหยอดตาใส ขนาด 15 ML ฝา
น้ าเงิน  500 ใบ

6850 6,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
6,850.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E653/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

21 ขวดพลาสติก 30 ML ฝาสีน้ าเงิน  
3,000 ใบ

6850 6,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
6,850.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E653/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

22 GUIDE ENDOTRACHEAL SIZE L  
350 อัน

91391 91,391.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
91,391.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E654/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

23 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.8
 มี CUFF  150 อัน

91391 91,391.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
91,391.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E654/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

24 COBAN 1 นิ้ว  15x30 ม้วน 67222.75 67,222.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
67,222.75

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E655/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

25 TEGADERM CHG 8.5X11.5 CM  
200 แผ่น

67222.75 67,222.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
67,222.75

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E655/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

26 TEGADERM PAD 5X7 CM (50 
PCS/BOX)  10x50 แผ่น

67222.75 67,222.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
67,222.75

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E655/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

27 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.6 (50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  2,400 คู่

37200 37,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
37,200.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E656/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

28 NON WOVEN ADHESIVE TAPE 15 
CM X10 M  150 ม้วน

40125 40,125.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
40,125.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E657/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

29 ALCOHOL HANDRUB 500 ML 
เคร่ือง AUTO  120 ขวด

38520 41,730.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
38,520.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E658/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

30 INFUSION PUMP SET (20 ชิ้น/
กล่อง)  300 set

38520 41,730.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
38,520.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E658/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

31 HUMIDIFIER WITH STERILE WATER
 ไม่น้อยกว่า340ML  1,200 ชุด

72000 72,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด
72,000.00

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E659/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

32 CONFORM BANDAGE 3 นิ้ว x 3 M 
 300 โหล

34500 34,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
34,500.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E660/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

33 CONFORM BANDAGE 4 นิ้ว x 3 M 
 150 โหล

34500 34,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
34,500.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E660/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

34 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 
1000 G  3 ขวด

27201.04 27,201.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
27,201.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E661/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

35 POLYETHYLENE GLYCOL (MOLAR
 MASS4000) 1 KG  60 ขวด

27201.04 27,201.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
27,201.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E661/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

36 SODIUM BICARBONATE 450 G  5 
ขวด

27201.04 27,201.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
27,201.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E661/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

37 POTASSIUM CHLORIDE 450 GM.  
1 ขวด

27201.04 27,201.04 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
27,201.04

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E661/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

38 POLYHEXANIDE 0.1%+BETAINE 
0.1% SOLUTION 350 ML  170 ขวด

90950 90,950.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
90,950.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E662/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

39 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

E663/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

40 ACETONE 450 ML  24 ขวด 1669.2 1,669.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
1,669.20

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E664/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

41 SODIUM CHLORIDE 1 KG  2 ขวด 1669.2 1,669.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
1,669.20

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E664/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

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

60350 64,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
60,350.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E665/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

43 ถุงปัสสาวะ (URINE BAG) เด็ก 100 
ML  500 ใบ

60350 64,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
60,350.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E665/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

44 ถุงปัสสาวะ (URINE BAG) เดรนล่าง 
2,000 ML  1,500 ใบ

60350 64,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
60,350.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E665/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

45 FEEDING TUBE NO.8 X 50 CM  
150 สาย

8700 8,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
8,700.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E666/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

46 FEEDING TUBE NO.18 (NG TUBE)X
 125CM  500 สาย

8700 8,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
8,700.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E666/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

47 EXTENSION TUBE 36 นิ้ว  600 อัน 8700 8,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
8,700.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E666/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

48 FEEDING TUBE NO.6 X 50 CM  
150 สาย

8700 8,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
8,700.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E666/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

49 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 5/0
 75 CM DS16  20x12 ชิ้น

16478 16,478.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
16,478.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E667/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

50 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 4/0
 75 CM DS19  15x12 ชิ้น

16478 16,478.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
16,478.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E667/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

51 MEDICUT(IV CATHETER) 
NO.24X3/4 นิ้ว(50 ชิ้น/กล่อง)  
100x50 อัน

58197.3 58,197.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
58,197.30

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E668/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

52 MEDICUT(IV CATHETER) 
NO.18X1.25นิ้ว(50 ชิ้น/กล่อง)  
30x50 อัน

58197.3 58,197.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
58,197.30

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E668/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

53 SYRINGE 3 ML LUER LOCK TIP 
BOX (100 อัน/กล่อง)  10 กล่อง

58197.3 58,197.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
58,197.30

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E668/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

54 ADSON FORCEP 4.5 นิ้ว TOOTH 
(12 CM)  10 อัน

17580 17,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
17,580.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E669/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

55 ADSON FORCEP 4.5 นิ้ว NON 
TOOTH (12 CM)  10 อัน

17580 17,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
17,580.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E669/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

56 MUCOUS EXTRACTOR (20ชิ้น/
กล่อง)  400 ชิ้น

17580 17,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
17,580.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E669/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

57 ด้ามมีดโกน  10x12 ด้าม 17580 17,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
17,580.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E669/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

58 กาแก้วล้างตา  2 ชุด 17580 17,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
17,580.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E669/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

59 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง SIZE S (50 
คู่/กล่อง)  120 กล่อง

62552.2 62,552.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
62,552.20

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E670/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

60 ถุงมือตรวจโรค STERILE SIZE S (50 
คู่/กล่อง) มีแป้ง  130 กล่อง

62552.2 62,552.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
62,552.20

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E670/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

61 OXYGEN CANULA NASAL STERILE 
เด็กเล็ก  300 สาย

32115 32,115.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์
32,115.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์ มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E671/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

62 OXYGEN CANULA NASAL STERILE
 ผู้ใหญ่  1,500 สาย

32115 32,115.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์
32,115.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์ มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E671/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

63 SILVER NITRATE CRYSTAL 25 G  1
 ขวด

11069.03 11,069.03 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด
11,069.03

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E672/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

64 PODOPHYLLINE 25% 15 ML  15 
ขวด

11069.03 11,069.03 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด
11,069.03

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E672/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

65 SYRUP SIMPLEX 450 ML  48 ขวด 11069.03 11,069.03 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด
11,069.03

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E672/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

66 TRIPPLE LUMEN CENTRAL 
VENOUS CATH FR 7X20 CM  30 
set

38520 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
38,520.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E673/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

67 MINISART FILTER 0.45 MCM (50 
ชิ้น/กล่อง)  3 กล่อง

13800 13,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด
13,800.00

บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E674/0865  ลงวันที่ 
05/08/2565

68 MINISART FILTER 0.2 MCM (50 
ชิ้น/กล่อง)  3 กล่อง

13800 13,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด
13,800.00

บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E674/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

69 EXTENSION TUBE MICRO ยาว 42 
นิ้ว  2,000 set

37100 38,982.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด
37,100.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E675/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

70 COLOSTOMY BAG NO.4 (สีขุ่น)  
300 ใบ

37100 38,982.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด
37,100.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E675/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

71 INFUSION PUMP SET 20 
DROPS/ML (ME)  1,000 set

37100 38,982.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด
37,100.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E675/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

72 แว่นตาป้องกันสารคัดหล่ังเข้าตา  500
 อัน

37100 38,982.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด
37,100.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E675/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

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

21079 21,079.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
21,079.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E676/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

74 PLASTER ผ้า 3 นิ้วX10 หลา (4 ท่อน)
  10 ม้วน

21079 21,079.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
21,079.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E676/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

75 ELASTIC BANDAGE 2 นิ้ว x1.8 M  
12 โหล

72240 72,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
72,240.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E677/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

76 ELASTIC BANDAGE 6 นิ้ว x1.8 M  
30 โหล

72240 72,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
72,240.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E677/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

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

72240 72,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
72,240.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E677/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

78 AV SET ONLINE PLUS BVM FOR 
5008  100 set

23800 23,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
23,800.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E678/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

79 ELECTRODE ผู้ใหญ่ FOAM No.2570
  120x50 ชิ้น

79608 79,608.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
79,608.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E679/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

80 SYRINGE DISPOSABLE 20 ML (50 
ชิ้น/กล่อง)  100 กล่อง

29211 31,351.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
29,211.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E680/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

81 SYRINGE IRRIGATE 50 ML 
DISPOSABLE  30x30 set

29211 31,351.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
29,211.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E680/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

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

54500 98,012.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
54,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E681/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

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

54500 98,012.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
54,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E681/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

84 HUMIDIFIER WITH STERILE WATER
 760 ML+ADAPTOR  30 ชุด

7650 7,650.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย)
7,650.00

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E682/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

85 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT 
ROLL 4X180 นิ้ว  2 กล่อง

16910 16,910.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
16,910.00

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E683/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

86 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT 
ROLL 6 X180 นิ้ว  4 กล่อง

16910 16,910.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
16,910.00

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E683/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

87 GLUCOSE POWDER 25 G  1,000 
ซอง

6000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
6,000.00

บริษัท ซีฟาม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E684/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

88 STERILE WATER FOR IRRIGATION 
1000 ML ฝาเกลียว  300 ขวด

20600 21,233.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
20,600.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E685/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

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

20600 21,233.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
20,600.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E685/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

90 ชุดท าแผล (25 ชุด/ห่อ)  4,000 ชุด 34000 34,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
34,000.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E686/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

91 ไหมละลาย SYNTHETIC 5/0 45 CM 
DS12  12x12 ชิ้น

35310 35,310.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
35,310.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E687/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

92 ไหมละลาย SYNTHETIC 4/0 70 CM 
HR17  18x12 ชิ้น

35310 35,310.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
35,310.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E687/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

93 ไหมละลาย SYNTHETIC 3/0 70 CM 
HR26  3x12 ชิ้น

35310 35,310.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
35,310.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E687/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

94 EXTENSION TUBE WITH T 
CONNECTION  5,000 อัน

47500 47,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
47,500.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E688/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

95 CHLORHEXIDINE 2% IN ALCOHOL
 400 ML  40 ขวด

6800 6,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
6,800.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E689/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

96 S/F NAT.DURA FLAT COL 45 MM 
 10x10 แผ่น

14231 14,231.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
14,231.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E690/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

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

7383 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
7,383.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E691/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

98 DISPOSABLE NEEDLE NO.21X1.5 
นิ้ว (100 ชิ้น/กล่อง)  60 กล่อง

7383 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
7,383.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E691/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

99 DISPOSABLE NEEDLE NO.22X1.5 
นิ้ว (100 ชิ้น/กล่อง)  10 กล่อง

7383 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
7,383.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E691/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

100 L.S.SUPPORT SIZE L (36 - 40)  20
 อัน

33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

101 ผ้ายืด รัดข้อมือ SIZE M  5 อัน 33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

102 L.S.SUPPORT SIZE XL (41-44)  40 
อัน

33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

103 L.S.SUPPORT SIZE XXL (45-48)  
10 อัน

33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

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

33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

105 CLAVICAL SPLINT SIZE S  5 อัน 33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

106 ส าลีรองเฝือก 6 นิ้วX4 หลา  30 โหล 33160 33,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
33,160.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E692/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

107 ส าลีก้อน (COTTON BALL) SIZE 0.35
 กรัม 450 G/ถุง  100 ถุง

9500 9,523.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
9,500.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E693/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

108 ซองพลาสติกมีซิป สีม่วง ขนาด 15X23
 CM  20,000 ใบ

67650 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
67,650.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E694/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

109 ซองพลาสติกมีซิป สีม่วง ขนาด 20X30
 CM  15,000 ใบ

67650 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
67,650.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E694/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

110 ซองพลาสติกมีซิป สีใส ขนาด 13X20 
CM  20,000 ใบ

67650 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
67,650.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E694/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

111 INFUSION PUMP SET (20 ชิ้น/
กล่อง)  3,000 set

218280 224,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
218,280.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E695/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

112 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชนิด
คล้องหัว  5,000 ชิ้น

145000 145,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์  จ ากัด
145,000.00

บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E696/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

113 IOBAND No.6640 ขนาด 35X35 CM 
(10แผ่น/กล่อง)  130 แผ่น

35053.2 35,053.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
35,053.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E697/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

114 ถุงซิปใส 20X30 CM  350 KG 82500 82,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
82,500.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E698/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

115 ถุงซิปใส 15X23 CM  100 KG 82500 82,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
82,500.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E698/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

116 ถุงซิปใส 9X13 CM  300 KG 82500 82,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
82,500.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E698/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

117 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.7 (50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  2,500 คู่

69750 69,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
69,750.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E699/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

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

69750 69,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
69,750.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E699/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

119 เคร่ืองมือส าหรับใช้ตวงปัสสาวะ 
(HOURLY URINE METER)  50 ชิ้น

21400 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
21,400.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E700/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

120 เคร่ืองวัดความจุปอด (SPIROMETER 
TRI-BALL)  60 set

12000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ร้านเอสพี เมดิคอล
12,000.00

ร้านเอสพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E701/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

121 DISPOSABLE NEEDLE NO.21X1 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  250 กล่อง

12305 13,375.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
12,305.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E702/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

122 TAPE ผูก ENDOTRACHEAL TUBE  
40 ม้วน

3920 3,920.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
3,920.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E703/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

123 EYE SHIELD แบบโค้ง UNIVERSAL  
180 ชิ้น

3920 3,920.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
3,920.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E703/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

124 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

E704/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

125 HEMODIALYSIS SPRING-B SOL 5.5
 LITRE  400 ขวด

22000 22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด
22,000.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E705/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

126 EXTENSION TUBE 18 นิ้ว (45 CM) 
 2,500 อัน

9750 13,375.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย  จ ากัด
9,750.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E706/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

127 JEWETTES HYPEREXTENTION SIZE
 L  5 อัน

10250 10,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
10,250.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E707/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

128 KNEE SUPPORT ข้อเข่า SIZE M  20
 อัน

10250 10,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
10,250.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E707/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

129 KNEE SUPPORT ข้อเข่า SIZE S  5 อัน 10250 10,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
10,250.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E707/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

130 KNEE SUPPORT ข้อเข่า SIZE XL  20
 ชิ้น

29520 29,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
29,520.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E708/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

131 KNEE BRACE SIZE S/M ขยายได้  10
 อัน

29520 29,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
29,520.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E708/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

132 L.S.SUPPORT SIZE S (28 - 31)  3 
อัน

29520 29,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
29,520.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E708/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

133 KNEE BRACE SIZE L/XL ขยายได้  
10 อัน

29520 29,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
29,520.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E708/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

134 SUCTION NO.6 มี CONTROL  
1,000 อัน

36575 36,575.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
36,575.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E710/0865ลงวันที่ 
19/08/2565

135 SUCTION NO.14 มี CONTROL  
4,500 อัน

36575 36,575.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
36,575.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E710/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

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

18850 18,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
18,850.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E711/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

137 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.7
 มี CUFF  60 อัน

18850 18,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
18,850.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E711/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

138 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.5
 มี CUFF  30 อัน

18850 18,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
18,850.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E711/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

139 MEDICUT (IV CATHETER) NO.22X1
 นิ้ว(50 ชิ้น/กล่อง)  120x50 อัน

80143 80,143.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
80,143.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E712/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

140 SPINAL NEEDLE NO.22X3.5 นิ้ว  
200 อัน

80143 80,143.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
80,143.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E712/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

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

80143 80,143.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
80,143.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E712/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

142 SYRINGE DISPOSABLE 3 ML (100 
ชิ้น/กล่อง)  400 กล่อง

74579 115,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
74,579.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E713/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

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

74579 115,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
74,579.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E713/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

144 DISPOSABLE NEEDLE NO.18X1.5 
นิ้ว (100 ชิ้น/กล่อง)  400 กล่อง

74579 115,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
74,579.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E713/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

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

74579 115,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
74,579.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E713/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

146 SUR FIT NATURA DRAIN 12x 45 
MM(10ชิ้น/กล่อง)  20 กล่อง

93304 93,304.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
93,304.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E714/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

147 S/F NAT.DURA FLAT COL 45 MM 
 20x10 แผ่น

93304 93,304.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
93,304.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E714/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

148 SUR FIT NATURA DRAIN 12x57 
MM(10ชิ้น/กล่อง)  25 กล่อง

93304 93,304.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
93,304.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E714/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

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

93304 93,304.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
93,304.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E714/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

150 แผ่นปิดแผล Ag+ 5 X 5 CM (10 ชิ้น/
BOX)  5 กล่อง

93304 93,304.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
93,304.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E714/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

151 SYRINGE TUBER. 1 ML 27GX1/2 
นิ้ว (100 ชิ้น/กล่อง)  50 กล่อง

10165 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
10,165.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E715/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

152 ELASTIC BANDAGE 4 นิ้ว x2.2 M  
30 โหล

77938.8 77,938.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
77,938.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E716/086 ลงวันที่, 
22/08/2565

153 TEGADERM 6X7 CM  80x100 แผ่น 77938.8 77,938.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
77,938.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E716/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

154 สติกเกอร์ TERMAL 8x7 CM  
400x1000 ดวง

57780 57,780.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

อินโนเวชั่น ดิจิทัล พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากัด
57,780.00

อินโนเวชั่น ดิจิทัล พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E717/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

155 COTTON WOOL 450 G  400 ม้วน 56100 56,233.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
56,100.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E718/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

156 ส าลีก้อน (COTTON BALL) SIZE 1.4 
กรัม 450 G/ถุง  180 ถุง

56100 56,233.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
56,100.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E718/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

157 EYE PAD แบบบาง  10x25 ชิ้น 56100 56,233.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
56,100.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E718/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

158 DISPOSIBLE TRANSDUCER  40 set 54000 54,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีกิน เฮลท์แคร์ จ ากัด
54,000.00

บริษัท บีกิน เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E719/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

159 FINGER SPLINT 3/4 นิ้ว  2x12 อัน 33805 43,615.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
33,805.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E720/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

160 FINGER SPLINT 1 นิ้ว  3x12 อัน 33805 43,615.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
33,805.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E720/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

161 AIR WAY NO.2 (80 MM)  300 อัน 33805 43,615.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
33,805.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E720/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

162 MASK OXYGEN RESERVOIR BAG 
ผู้ใหญ่  500 ชุด

33805 43,615.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
33,805.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E720/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

163 PENROSE DRAIN 3/8X18 นิ้ว  50 
เส้น

33805 43,615.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
33,805.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E720/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

164 กระปุก ใส่ปรอทวัดไข้ 1X4 นิ้ว  2 ชุด 33805 43,615.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
33,805.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E720/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

165 สาย SILICONE 8X12 MM  70 ม้วน 96250 96,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
96,250.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E721/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

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

89238 96,942.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
89,238.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E722/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

167 GAUZE 36 นิ้วX 100 หลา ตัด 4 ท่อน
  120 ม้วน

89238 96,942.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
89,238.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E722/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

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

68052 85,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
68,052.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E723/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

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

67500 62,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
67,500.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E724/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

170 STERILE JEL ไม่น้อยกว่า 5 G  2,000
 ซอง

9600 9,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)
9,600.00

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E725/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

171 เจลหล่อล่ืน (LUBRICATION JELLY) 
50 G  200 หลอด

5000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด
5,000.00

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E726/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

172 หมุดหยั่งแผล  14 CM  20 ชิ้น 11454 11,589.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,454.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E727/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

173 สายยาง NO.203  15 ม้วน 11454 11,589.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,454.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E727/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

174 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL 
NO.10  100 ใบ

11454 11,589.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,454.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E727/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

175 กล่องใส่เคร่ืองมือ 8X3 นิ้ว พร้อมฝา  2
 ชุด

11454 11,589.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,454.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E727/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
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รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
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หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

176 ถ้วยไอโอดีน 2 OZ  20 ใบ 11454 11,589.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,454.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E727/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

177 ถาดต้ืน 11 นิ้ว (28.7X19.0 CM)  5 ใบ 11454 11,589.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,454.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E727/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

178 ถาดต้ืน 9 นิ้ว (22 X 15.8 CM)  5 ใบ 11454 11,589.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,454.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E727/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

179 เข็มROUND 1/2 NO.13 TH36  2 โหล 11454 11,589.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,454.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E727/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

180 ชุดพ่นยาเด็ก (ทั้งชุด)  1,000 ชุด 45000 120,910.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์
45,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีว่า แฮลท์แคร์ มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E728/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

181 FOLEY CATHETER NO.16  500 สาย 17850 17,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
17,850.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E729/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

182 SILK NO.0  ยาว 100 หลา  5 ม้วน 17850 17,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
17,850.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E729/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

183 FOLEY CATHETER NO.18  50 สาย 17850 17,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
17,850.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E729/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

184 SILK 2/0  ยาว 100 หลา  10 ม้วน 17850 17,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
17,850.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E729/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

185 FOLEY CATHETER NO.10  100 สาย 17850 17,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
17,850.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E729/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

186 แผ่นท าความสะอาด 200 แผ่น/ขวด 
(ISOPROPANOL)  50 ขวด

43580 43,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
43,580.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E730/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

187 ไม้พันส าลีชุบ CHLORHEXIDINE 2% 
IN ALCOHOL 2 ชิ้น  1,500 ซอง

43580 43,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
43,580.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E730/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

188 CHLORHEXIDINE 2% IN WATER 60
 ML  200 ขวด

43580 43,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
43,580.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E730/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

189 CHLORHEXIDINE 0.12% IN WATER
 60 ML  150 ขวด

43580 43,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
43,580.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E730/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

190 CHLORHEXIDINE 2% IN ALCOHOL
 400 ML  50 ขวด

43580 43,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
43,580.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E730/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

191 แผ่นปิดแผล Ag+ 10X10CM (10ชิ้น/
BOX)  37 กล่อง

97391.4 97,391.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
97,391.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E731/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

192 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.4 
ไม่มี CUFF  10 อัน

1070 1,070.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
1,070.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E732/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

193 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.46  20 คู่ 11200 11,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
11,200.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E733/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

194 FOLEY CATHETER 3 WAY NO.24  
50 สาย

11200 11,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
11,200.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E733/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

195 THORACIC CATHETER NO.32  30 
อัน

11200 11,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
11,200.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E733/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

196 CONNECTOR ตัวหนอน 7X7 MM  
100 อัน

11200 11,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
11,200.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E733/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

197 TRACHEOSTOMY TUBE NO.6 (7.5
 MM)  4 อัน

12347.8 12,347.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
12,347.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E734/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

198 TRACHEAL TUBE NO.6.5 WITH 
CUFF  10 set

12347.8 12,347.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
12,347.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E734/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

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

12347.8 12,347.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
12,347.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E734/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

200 TENNIS ELBOW SUPPORT SIZE L 
 10 ชิ้น

18500 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
18,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E735/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

201 PHILADELPHIA SIZE L  2 อัน 18500 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
18,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E735/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565
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202 PHILADELPHIA SIZE M  1 อัน 18500 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
18,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E735/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

203 ผ้ายืด รัดหน้าท้อง SIZE M  5 อัน 18500 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
18,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E735/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

204 ส าลีรองเฝือก 4 นิ้วX4 หลา  40 โหล 18500 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
18,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E735/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

205 เฝือกไฟเบอร์ ALTOCAST ขนาด 4 นิ้ว
(10ม้วน/กล่อง)  30 ม้วน

7125 7,125.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
7,125.00

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E736/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

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

31200 31,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด
31,200.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E737/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

207 HEMODIALYSIS SPRING-A 
(K3,Ca2.5) SOL 5.5 LITRE  100 ขวด

31200 31,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด
31,200.00

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E737/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

208 ไม้ที่ช่วยเดินส่ีขา (WALKER)  100 อัน 40000 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
40,000.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E738/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

209 COLDHOT PACK (1 ชิ้น/กล่อง)  20 
กล่อง

6398.6 9,715.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
6,398.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E739/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

210 น้ ามันมะกอก (OLIVE OIL) 450 ML  
24 ขวด

6398.6 9,715.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
6,398.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E739/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

211 ถุงใส่ศพ  สีขาว  150 ใบ 42000 42,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด
42,000.00

บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E740/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

212 ภาชนะบรรจุหัวเข็มสีเหลือง ขนาด 6.2
 ลิตร  100 ใบ

7490 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
7,490.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E741/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

213 SYRINGE INSULIN 1 ML 30Gx8 MM
 (100 ชิ้น/กล่อง)  150 กล่อง

55500 77,040.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
55,500.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E742/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

214 SYRINGE INSULIN 0.5 ML 30Gx 8 
MM (100 ชิ้น/กล่อง)  150 กล่อง

55500 77,040.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
55,500.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E742/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565
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215 BLUE PAD 18X27 นิ้ว (SIZE L)  
15x180 แผ่น

19102.5 19,102.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป
 จ ากัด
19,102.50

บริษัท มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E743/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

216 ส าลีก้อน แบบ STERILE (5 ก้อน/ซอง)
  10,000 ซอง

22750 22,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
22,750.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E744/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

217 วาสลีนก๊อส 4X4 นิ้ว (5 ชิ้น/ซอง)  
150 ซอง

22750 22,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
22,750.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E744/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

218 ซองใส่ของ STERILE 12 นิ้วx 200 
เมตร ชนิดเรียบ  10 ม้วน

23450 23,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์
23,450.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E745/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

219 ซองใส่ของ STERILE 4 นิ้วx 200 เมตร
 ชนิดเรียบ  20 ม้วน

23450 23,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์
23,450.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E745/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

220 TEGADERM HYDROGEL 15 G  150
 หลอด

42532.5 42,532.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
42,532.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E746/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

221 TRANSPORE WHITE 1 นิ้วx 10 หลา 
(12ม้วน/กล่อง)  50 กล่อง

42532.5 42,532.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
42,532.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E746/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

222 WHITE PETROLATUM OINTMENT 
1 KG (WHITE VASELLIN)  5 KG

3633.3 3,633.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
3,633.30

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E747/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

223 GLYCERINE PURE 60 ML 
(GLYCEROL 100%)  60 ขวด

3633.3 3,633.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
3,633.30

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E747/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

224 ACETONE 450 ML  24 ขวด 3633.3 3,633.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
3,633.30

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E747/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

225 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

E748/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

226 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

E749/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

227 DOUBLE LUMEN CAT.UV 
INSERTION11FRX12CM 
TEMPORARY  5 ชิ้น

11750 11,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด
11,750.00

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E750/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

228 DIALYZER แบบสังเคราะห์พื้นผิว 2.1 
ตรม.  84 set

63000 63,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
63,000.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E751/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

229 KNEE SUPPORT ข้อเข่า SIZE L  50 
อัน

42500 42,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
42,500.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E752/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

230 CERVICAL COLLAR ADULT ปรับได้ 
 30 อัน

42500 42,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
42,500.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E752/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

231 TAYLOR BRACE NO.19  5 อัน 42500 42,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
42,500.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E752/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

232 หมวกคลุมผม DISPOSABLE (สีเขียว) 
 10,000 ใบ

47400 55,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด
47,400.00

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E753/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

233 ถุงมือตรวจโรค(DISP.EXAM) SIZE 
SS(50 คู่/กล่อง)แป้ง  400 กล่อง

47400 55,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด
47,400.00

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E753/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

234 BACTERIA VIRUS FILTER  700 ชิ้น 22400 22,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ากัด
22,400.00

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E754/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

235 JEWETTES HYPEREXTENTION SIZE
 M  12 อัน

14625 14,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
14,625.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E755/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

236 TENNIS ELBOW SUPPORT SIZE L 
 5 ชิ้น

14625 14,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
14,625.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E755/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

237 TENNIS ELBOW SUPPORT SIZE S 
 10 ชิ้น

14625 14,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
14,625.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E755/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

238 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

E756/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

239 ไม้พันส าลี SIZE XL (50 ไม/้ถุง)  
1,500 ถุง

16500 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
16,500.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E757/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

240 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 2/0
 75 CM DS30  18x12 ชิ้น

8474.4 8,667.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
8,474.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E758/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

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

40125 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
40,125.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E759/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

242 PLASTER MICROPORE 1 นิ้ว (12 
ชิ้น/กล่อง)  200 กล่อง

68480 68,480.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
68,480.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E760/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

243 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.7.5(50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  1,800 คู่

27900 27,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
27,900.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E761/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

244 ถุงซิปใส 9X14 นิ้ว (23X35 CM)  150
 KG

16500 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
16,500.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E762/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

245 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

E763/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

246 ELASTIC BANDAGE 4 นิ้ว x1.8 M  
30 โหล

49070 80,742.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
49,070.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E764/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

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

49070 80,742.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
49,070.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E764/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

248 GAUZE 3X3 นิ้ว (100 ชิ้น/แพ็ค)  600
 pack

49070 80,742.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
49,070.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E764/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

249 CHROMIC CUTGUT 2/0 มีเข็ม 
ROUND 40S HR  50 โหล

26000 26,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
26,000.00

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E765/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

250 SPINAL NEEDLE NO.25X4-3/4 นิ้ว 
ยาว  50 อัน

8025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
8,025.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E766/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

251 SUCTION NO.14  400 อัน 7765 7,765.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
7,765.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E767/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

252 FEEDING TUBE NO.16 (NG TUBE)X
 125CM  500 สาย

7765 7,765.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
7,765.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E767/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

253 ถุงปัสสาวะ (URINE BAG) เด็ก 100 
ML  500 ใบ

7765 7,765.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
7,765.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E767/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

254 AIR WAY NO.3 (90 MM)  300 อัน 8260 8,260.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
8,260.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E768/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

255 ไม้กดล้ิน DISPOSABLE STERILED 
(100 ชิ้น/กล่อง)  1,000 อัน

8260 8,260.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
8,260.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E768/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

256 ไม้ PAP SMEAR STERILE (100 อัน/
กล่อง)  10 กล่อง

8260 8,260.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
8,260.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E768/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

257 ลูกสูบยาง NO.1  700 อัน 32900 32,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
32,900.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E769/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

258 ขวดพลาสติก 30 ML ฝาสีชมพู  500 
ใบ

2250 2,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
2,250.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E770/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

259 ขวดพลาสติก 60 ML  1,000 ใบ 2250 2,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
2,250.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E770/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

260 CEFTRIAXONE 250 
MG+LIDOCAINE HCL 1% 
INJECTION  140 vial

4044.6 4,044.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
4,044.60

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1573/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

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

2112 2,112.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
2,112.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1574/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

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

3420 3,621.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
3,420.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1575/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

263 ครีมพญายอ 4.0-5.0% CREAM 10 G 
 220 หลอด

4620 4,620.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด
4,620.00

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1576/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

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

2600 2,600.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา
2,600.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1577/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

265 SODIUM VALPROATE 400 MG/4 
ML INJECTION  40 vial

13995.6 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
13,995.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1578/0865 ลงวันที่ 
02/08/2565

266 RABIES IMMUNOGLOBULIN 
(HUMAN) 300 IU/2 ML INJECTION  
20 vial

35600 35,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
35,600.00

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1579/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

267 ONDANSETRON 8 MG TABLET  
20x100 เม็ด

20330 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
20,330.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1580/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

268 SUCRALFATE 1 G TABLET  20x100
 เม็ด

20330 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
20,330.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1580/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

269 TOPIRAMATE 25 MG TABLET  
20x60 เม็ด

11000 14,304.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
11,000.00

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1581/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

270 CLONAZEPAM 2 MG TABLET (วัตถุ
ออกฤทธิ์ ป.4)  30x500 เม็ด

16500 16,502.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
16,500.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1582/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

271 LORAZEPAM 1 MG TABLET (วัตถุ
ออกฤทธิ์ ป.4)  70x1000 เม็ด

20300 24,567.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
20,300.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1583/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

272 THIOPENTAL SODIUM 1 G INJ. 
(THIOPENTONE)  10 vial

66240 66,471.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
66,240.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1584/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

273 PHYTOMENADIONE 10 MG/ML 
INJ. (VITAMIN-K1)  220 amp

66240 66,471.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
66,240.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1584/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

274 HEPARIN SODIUM 25,000 IU/5 ML 
INJECTION  540 vial

66240 66,471.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
66,240.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1584/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

275 TRAZODONE HCL 100 MG 
TABLET  30x500 เม็ด

43500 43,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด
43,500.00

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1585/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

276 COMPLETE WATER SOLUBLE 
VITAMIN 10 ML INJECTION  14x10 
vial

55246.24 55,246.24 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
55,246.24

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1586/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

277 MULTIPLE TRACE MINERALS 
(TRACE ELEMENTS) 10 ML 
INJECTION  80 amp

55246.24 55,246.24 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
55,246.24

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1586/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

278 COMPLETE FAT SOLUBLE 
VITAMIN INFANT 10 ML 
INJECTION  180 amp

55246.24 55,246.24 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
55,246.24

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1586/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

279 DIMENHYDRINATE 50 MG/ML 
INJECTION  600 amp

10460 11,292.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล. บี. เอส. แลบ
บอเรตอร่ี
10,460.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล. บี. เอส. 
แลบบอเรตอร่ี

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1587/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

280 GENTAMICIN 80 MG/2 ML 
INJECTION  1,550 amp

10460 11,292.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล. บี. เอส. แลบ
บอเรตอร่ี
10,460.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล. บี. เอส. 
แลบบอเรตอร่ี

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1587/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

281 HUMAN ALBUMIN (20%) 10 G/ 50
 ML INJ.  40 ขวด

38000 38,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(สภากาชาดผลิต)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย
38,000.00

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1588/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

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

8132 8,628.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
8,132.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1589/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

283 DEFERIPRONE 500 MG TABLET  
100x100 เม็ด

35000 50,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
35,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1590/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

284 PROPRANOLOL HCL 10 MG 
TABLET  80x500 เม็ด

9840 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
9,840.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1591/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

285 HALOPERIDOL 5 MG TABLET  
15x1000 เม็ด

11100 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
11,100.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1592/0865 ลงวันที่ 
03/08/2565

286 BRIMONIDINE TARTRATE 
0.15%(1.5 MG/ML)EYE DROP 5 ML
  500 ขวด

143380 143,525.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
143,380.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1593/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
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287 LEVETIRACETAM 250 MG TABLET 
 600x30 เม็ด

67410 299,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
67,410.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1594/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

288 1/2 D-5-S 1000 ML INJECTION  
2,000 ถุง

49500 49,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด
49,500.00

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1596/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

289 INSULIN BIPHASIC ISOPHANE 1000 
U/10 ML INJECTION  1,500 vial

91200 187,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
91,200.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1600/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

290 TICAGRELOR 90 MG TABLET  
16x60 เม็ด

15408 15,456.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
15,408.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1601/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

291 CEFAZOLIN SODIUM 1 G 
INJECTION  2,000 vial

28900 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
28,900.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1602/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

292 CEFOPERAZONE 1 G+SULBACTAM 
500 MG INJECTION  300 vial

55068 86,028.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
55,068.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1603/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

293 CEFTAZIDIME 1 G INJECTION  
2,100 vial

55068 86,028.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
55,068.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1603/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

294 D-5-W 500 ML (DEXTROSE 5 
G/100 ML SOLUTION)  480 ถุง

12000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
12,000.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1604/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

295 BISOPROLOL 2.5 MG TABLET  
310x100 เม็ด

84251.8 84,320.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
84,251.80

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1605/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

296 PROPYLTHIOURACIL 50 MG 
TABLET  14x500 เม็ด

29970 40,602.55 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
29,970.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1606/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

297 METHIMAZOLE 5 MG TABLET  
55x500 เม็ด

29970 40,602.55 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
29,970.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1606/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
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298 BACLOFEN 10 MG TABLET  
50x200 เม็ด

29970 40,602.55 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
29,970.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1606/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

299 DONEPEZIL HCL 10 MG 
ORODISPERSIBLE TABLET  3x280 
เม็ด

12900 53,995.20 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด
12,900.00

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1607/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

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

55426 78,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
55,426.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1608/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

301 POTASSIUM CHLORIDE 120 ML 
10% (40 MEQ/30 ML) ELIXIR  
1,000 ขวด

39500 39,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
39,500.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1609/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

302 ALUMINIUM HYDROXIDE 500 MG 
TABLET  5x1000 เม็ด

39500 39,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
39,500.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1609/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

303 UREA CREAM 10% 35 G  420 หลอด 33960 33,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
33,960.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1610/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

304 ครีมไพลจีซาล (ไพล 14%+น้ ามันระก า
 10%) 15 G  720 หลอด

33960 33,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
33,960.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1610/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

305 DIOSMIN 450 MG+HESPERIDIN 50
 MG TABLET  20x450 เม็ด

23800 23,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  จ ากัด
23,800.00

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1611/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

306 CICLOSPORIN 0.1% EYE DROP 0.3
 ML  6x30 หลอด

5424.9 5,427.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
5,424.90

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1612/0865 ลงวันที่ 
04/08/2565

307 BENZOCAINE+HYDROCORTISONE+
ZINC OXIDE SUPPOSITORY  770 
แท่ง

4484 4,785.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด
4,484.00

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1613/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

308 NYSTATIN 100,000 IU/ML ORAL 
SUSPENSION 12 ML  50 ขวด

4484 4,785.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด
4,484.00

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1613/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

309 DEXAMETHASONE+NEOMYCIN 
EYE DROP 4 ML  180 ขวด

2520 3,646.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
2,520.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1614/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565
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310 ยาน้ ามันกัญชา 
TETRAHYDROCANNABINOL 5 ML 
(GPO THC CANNABIS OIL)  50 ขวด

23750 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
23,750.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1615/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

311 MAGNESIUM HYDROXIDE 400 
MG/5 ML ORAL 240 ML  420 ขวด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
8,988.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1616/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

312 BENZTROPINE MESYLATE 2 MG/ 2 
ML INJ.  10 amp

2480 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,480.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1617/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

313 POVIDONE IODINE 10% 
SOLUTION 30 ML  192 ขวด

2880 3,081.60 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,880.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1618/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

314 OPIUM AND GLYCERRHIZA 
MIXTURE COMPOUND 60 ML 
(BROWN MIXTURE)  300 ขวด

2889 2,889.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,889.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1619/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

315 CISATRACURIUM BESYLATE 10 
MG/5 ML INJECTION  500 vial

60000 61,825.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
60,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1620/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

316 CHLORPROMAZINE HCL 50 MG 
TABLET  20x1000 เม็ด

7600 11,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
7,600.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1621/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

317 ENALAPRIL MALEATE 5 MG 
TABLET  200x1000 เม็ด

70100 142,860.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
70,100.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1622/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

318 MEBEVERINE HCl 135 MG TABLET 
 122x100 เม็ด

70100 142,860.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
70,100.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1622/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

319 AMOXICILLIN 500 
MG+CLAVULANATE 125 MG 
TABLET  30x100 เม็ด

70100 142,860.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
70,100.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1622/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
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(บำท)
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ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
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เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

320 COLCHICINE 0.6 MG TABLET  
45x500 เม็ด

6750 11,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
6,750.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1623/0865 ลงวันที่ 
05/08/2565

321 FERROUS FUMARATE DROP 45 
MG/0.6 ML 15 ML  1,560 ขวด

41730 41,730.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
41,730.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1624/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

322 MIDODRINE HYDROCHLORIDE 2.5
 MG TABLET  1,000 เม็ด

12000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
12,000.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1625/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

323 เถาวัลย์เปรียง 500 MG แคปซูล  
10x500 เม็ด

7840 10,842.92 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด
7,840.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1626/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

324 ขมิ้นชัน 500 MG แคปซูล  74x100 
เม็ด

7840 10,842.92 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด
7,840.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1626/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

325 BRINZOLAMIDE 1% OPHTHALMIC
 SUSPENSION 5 ML  170 ขวด

39836.1 41,837.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
39,836.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1627/0865 ลงวันที่ 
08/08/2565

326 SODIUM BICARBONATE 300 MG 
TABLET  1,300x100 เม็ด

11700 11,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
11,700.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1628/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

327 OXYBUTYNIN 5 MG TABLET  
12x100 เม็ด

8988 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด
8,988.00

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1629/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

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

83460 83,460.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
83,460.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1630/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

329 STERILE WATER FOR INJECTION 
10 ML  16,000 amp

68240 68,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด
68,240.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1631/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

330 POTASSIUM CHLORIDE 10 ML 
INJECTION (20 MEQ OF K)  350 
amp

68240 68,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด
68,240.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1631/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

331 TROPICAMIDE 1% EYE DROP 15 
ML  30 ขวด

7757.5 8,816.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
7,757.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1632/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

332 TETRACAINE HCl 0.5% EYE DROP 
SOLUTION 15 ML  20 ขวด

7757.5 8,816.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
7,757.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1632/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

333 TAMSULOSIN 0.4 MG 
PROLONGED-RELEASE TABLET  
155x30 เม็ด

46438 65,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
46,438.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1633/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

334 AMPICILLIN 1 G+SULBACTAM 500 
MG INJECTION  480 vial

25680 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด
25,680.00

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1634/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

335 DAPAGLIFLOZIN 10 MG 
FILM-COATED TABLET  73x30 เม็ด

82718.49 98,418.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
82,718.49

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1635/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

336 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

M1636/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

337 HYPROMELLOSE 0.3% EYE DROP 
10 ML  820 ขวด

13120 39,483.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
13,120.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1637/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

338 AMOXICILLINE 250 MG/5 ML DRY
 SYRUP 60 ML  250 ขวด

4750 7,247.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
4,750.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1638/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

339 DOXYCYCLINE HCl 100 MG 
CAPSULE  6x500 เม็ด

4750 7,247.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
4,750.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1638/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

340 SALMETEROL+FLUTICASONE 
50/250 MCG 60 DOSE 
ACCUHALER  100 หลอด

88596 136,639.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
88,596.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1639/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

341 SALMETEROL+FLUTICASONE 
25/125 MCG 120 DOSE INHALER  
300 หลอด

88596 136,639.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
88,596.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1639/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

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

42800 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
42,800.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1640/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565
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343 NICARDIPINE HCL 10 MG/10 ML 
INJECTION  250 amp

14300 63,677.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
14,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1641/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

344 CYCLOPHOSPHAMIDE 1000 MG 
INJECTION  25 vial

10566.25 10,566.25 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
10,566.25

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1642/0865 ลงวันที่ 
09/08/2565

345 AMLODIPINE BESILATE 5 MG 
TABLET  9,000x100 เม็ด

346680 810,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
346,680.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1643/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

346 BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 MU 
INJ.  500 vial

30000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
30,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1644/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

347 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 
MG CAPSULE  36x500 เม็ด

23400 30,623.40 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
23,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1645/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

348 CHLORPHENIRAMINE 2 MG/5 ML 
SYRUP 60 ML  1,000 ขวด

7490 7,510.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
7,490.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1646/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

349 PREDNISOLONE 5 MG TABLET  
60x500 เม็ด

10534.8 10,548.60 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
10,534.80

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1647/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

350 CARVEDILOL 12.5 MG TABLET  
700x100 เม็ด

187250 315,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
187,250.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1648/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

351 VINCRISTINE 1 MG INJECTION  30 
vial

10455.1 12,230.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท มาสุ  จ ากัด
10,455.10

บริษัท มาสุ  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1649/0865  ลงวันที่ 
10/08/2565

352 DOXORUBICIN 50 MG/25 ML 
INJECTION  25 vial

10455.1 12,230.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท มาสุ  จ ากัด
10,455.10

บริษัท มาสุ  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1649/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

353 ALUMINIUM+MAGNESIUM+SIMETI
CONE SUSPENSION 240 ML  900 
ขวด

11700 11,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
11,700.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1650/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

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

7200 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

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

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1651/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565
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ที่
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

355 VANCOMYCIN HCL 1 G INJECTION 
 210 vial

25200 33,705.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด
25,200.00

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1652/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

356 AZATHIOPRINE 50 MG TABLET  
25x100 เม็ด

13625 13,625.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด
13,625.00

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1653/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

357 RINGER ACETATE 1000 ML 
INJECTION  270 ถุง

9180 9,180.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ  จ ากัด
9,180.00

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

M1654/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

358 BUPIVACAINE 0.5% SPINAL HEAVY 
4 ML INJECTION HYPERBARIC  230 
amp

26498.3 26,498.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
26,498.30

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1655/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

359 LEVOFLOXACIN 1.5% (1.5 G/100 
ML) EYE DROPS 5 ML  120 ขวด

20929.2 21,061.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
20,929.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1656/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

360 DIQUAFOSOL SODIUM 3% EYE 
DROPS 5 ML  30 ขวด

20929.2 21,061.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
20,929.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1656/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

361 CEFIXIME 100 MG CAPSULE  
30x100 เม็ด

32100 35,310.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
32,100.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1657/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

362 PILOCARPINE HCL 2% EYE DROP 
15 ML  40 ขวด

26388.34 26,524.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
26,388.34

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1658/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

363 PHENYTOIN 50 MG CHEWABLE 
TABLET  30x250 เม็ด

26388.34 26,524.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
26,388.34

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1658/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

364 PROCATEROL HCl 25 MCG 
TABLET  4x500 เม็ด

26388.34 26,524.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
26,388.34

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1658/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

365 DIPOTASSIUM CLORAZEPATE 5 
MG CAPSULE (วัตถุออกฤทธิ์ ป.4)  
100x500 เม็ด

29000 29,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
29,000.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1659/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565
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366 SALBUTAMOL SULFATE 0.1 
MG/INHALATION 200 DOSES  330
 หลอด

11299.2 15,054.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
11,299.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1660/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

367 RABIES IMMUNOGLOBULIN 
(HORSE) 1000 IU/5 ML INJECTION  
140 vial

77800 81,244.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จ ากัด
77,800.00

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1661/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

368 HEPATITIS B VACCINE 20 MCG/1 
ML INJECTION  40 vial

77800 81,244.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จ ากัด
77,800.00

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1661/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

369 D-5-W 100 ML (DEXTROSE 5 
G/100 ML SOLUTION)  900 ถุง

14996.8 14,996.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
14,996.80

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1662/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

370 BALANCE SALT SOLUTION 100 
ML  40 ขวด

14996.8 14,996.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
14,996.80

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1662/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

371 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

M1663/0865 ลงวันที่ 
10/08/2565

372 OXYTETRACYCLINE+POLYMYXIN 
3.5 G EYE OINTMENT  2x144 หลอด

4365.6 4,366.08 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
4,365.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1664/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

373 NORTRIPTYLINE 10 MG TABLET  
7,000 เม็ด

3990 4,130.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด
3,990.00

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1665/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

374 MEDROXYPROGESTERONE 2.5 MG
 TABLET  3x1000 เม็ด

4622.4 4,622.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง
การแพทย์ จ ากัด
4,622.40

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง
การแพทย์ จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1666/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

375 KETOCONAZOLE 200 MG TABLET 
 6x250 เม็ด

1800 2,882.58 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
1,800.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1667/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565
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376 MULTIVITAMIN TABLET  8x1000 
เม็ด

1754.8 1,754.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
1,754.80

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1668/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

377 ERGOTAMINE TARTRATE 1 
MG+CAFFEINE 100 MG TABLET  
1,200 เม็ด

3860 5,661.01 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
3,860.00

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1669/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

378 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 
0.02% CREAM 5 G  180 หลอด

3860 5,661.01 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
3,860.00

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1669/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

379 CYPROHEPTADINE 4 MG TABLET 
 3x1000 เม็ด

3860 5,661.01 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
3,860.00

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1669/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

380 BISACODYL 5 MG TABLET  5x1000
 เม็ด

3860 5,661.01 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
3,860.00

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1669/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

381 LORATADINE 10 MG TABLET  
35,000 เม็ด

13650 21,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
13,650.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1670/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

382 TRAMADOL 50 MG CAPSULE  
110x500 เม็ด

21795.9 61,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
21,795.90

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1671/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

383 METRONIDAZOLE 200 MG TABLET
  10x1000 เม็ด

21795.9 61,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
21,795.90

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1671/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

384 DOMPERIDONE MALEATE 10 MG 
TABLET  80x500 เม็ด

7360 12,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
7,360.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1672/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

385 METHOTREXATE 2.5 MG TABLET 
 24x100 เม็ด

63775 155,887.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
63,775.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1673/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

386 METRONIDAZOLE (0.5%) 500 
MG/100 ML INJECTION  1,200 vial

63775 155,887.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
63,775.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1673/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

387 CEFTRIAXONE 1 G INJECTION  
4,200 vial

63775 155,887.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
63,775.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1673/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565
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388 ACETAZOLAMIDE 250 MG TABLET
  25x100 เม็ด

63775 155,887.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
63,775.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1673/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

389 CLARITHROMYCIN 500 MG 
TABLET  22x100 เม็ด

19538.2 29,559.42 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
19,538.20

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1674/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

390 ASCORBIC ACID 100 MG TABLET 
(VITAMIN C)  23x1000 เม็ด

5540 5,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
5,540.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1675/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

391 METOCLOPRAMIDE 10 MG 
TABLET  10x1000 เม็ด

5540 5,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
5,540.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1675/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

392 CLINDAMYCIN HCl 300 MG 
CAPSULE  60x100 เม็ด

15600 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
15,600.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1676/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

393 BETAMETHASONE VALERATE 
0.1% CREAM 5 G  400 หลอด

3200 3,424.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
3,200.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1677/0865 ลงวันที่ 
11/08/2565

394 DORZOLAMIDE 20 MG+TIMOLOL 
5 MG EYE DROP 5 ML  950 ขวด

284620 284,620.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
284,620.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1678/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

395 EPOETIN BETA 30,000 IU/0.6 ML 
INJECTION PREFILLED SYRINGE  
45 หลอด

346583.7 346,603.05 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
346,583.70

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1679/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

396 RABIES VACCINE 0.5 ML 
INJECTION (CPRV VERO CELL)  
700 vial

182000 205,975.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด
182,000.00

บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1680/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

397 ATAZANAVIR 300 MG CAPSULE  
40x30 เม็ด

197821.6 197,832.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
197,821.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1681/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

398 FAVIPIRAVIR 200 MG TABLET  
14,960 เม็ด

388960 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด
388,960.00

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1682/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565
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399 SALMETEROL+FLUTICASONE 
25/250 MCG 120 DOSE INHALER  
250 หลอด

140705 141,775.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
140,705.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1683/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

400 LITHIUM CARBONATE 300 MG 
CAPSULE  20x500 เม็ด

16264 22,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
16,264.00

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1684/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

401 CALCIUM CARBONATE 1250 MG 
TABLET  2,000x100 เม็ด

64400 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
64,400.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1685/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

402 FLUPHENAZINE DECANOATE 25 
MG/ML INJECTION  350 amp

48970 51,960.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด
48,970.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1686/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

403 MAGNESIUM SULFATE 50% 2 ML 
INJECTION  2,800 amp

48970 51,960.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด
48,970.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1686/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

404 SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHO
PRIM 400+80 MG/5 ML INJECTION 
 10x50 amp

48970 51,960.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด
48,970.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1686/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

405 FLUOXETINE HCL 20 MG TABLET 
 110x500 เม็ด

27500 41,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด
27,500.00

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1687/0865 ลงวันที่ 
16/08/2565

406 D-10-W 500 ML INJECTION  80 ถุง 8550 8,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

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

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1688/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

407 1/5 D-10-S 500 ML INJECTION  
220 ถุง

8550 8,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

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

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1688/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

408 AZITHROMYCIN 200 MG/5 ML 
DRY SYRUP 15 ML  170 ขวด

15461.5 35,470.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด
15,461.50

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

M1689/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

409 NORFLOXACIN 400 MG TABLET  
9,000 เม็ด

9000 10,890.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท มาซา แลบ  จ ากัด
9,000.00

บริษัท มาซา แลบ  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1690/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

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

12444.96 18,780.96 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด
12,444.96

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1691/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

411 ANTAZOLINE 
0.05%+TETRYZOLINE 0.04% EYE 
DROP 10 ML  960 ขวด

12444.96 18,780.96 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด
12,444.96

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1691/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

412 POLYMYXIN 
B+NEOMYCIN+GRAMICIDIN EYE 
DROP 5 ML  204 ขวด

12444.96 18,780.96 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด
12,444.96

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1691/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

413 0.45% SODIUM CHLORIDE 1000 
ML INJECTION  100 ถุง

33530 33,790.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
33,530.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1692/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

414 D-5-W 1000 ML (DEXTROSE 5 
G/100 ML SOLUTION)  120 ถุง

33530 33,790.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
33,530.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1692/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

415 D-5-S 1000 ML INJECTION  400 ถุง 33530 33,790.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
33,530.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1692/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

416 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100 ML 
IRRIGATE  600 ขวด

33530 33,790.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
33,530.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1692/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

417 1/2 D-10-S 1000 ML INJECTION  
120 ถุง

33530 33,790.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
33,530.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1692/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

418 ISPAGHULA HUSK POWDER 5 G  
6,000 ซอง

45265 49,118.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
45,265.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1693/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

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

45265 49,118.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
45,265.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1693/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

420 SPIRONOLACTONE 25 MG TABLET
  35x500 เม็ด

45265 49,118.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
45,265.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1693/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

421 EPOETIN ALFA 4000 IU POWDER 
INJECTION  250 vial

80250 80,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด
80,250.00

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1694/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

422 SULFAMETHOXAZOLE 400 
MG+TRIMETHOPRIM 80 MG 
TABLET  40x500 เม็ด

10800 11,042.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
10,800.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1695/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

423 FUROSEMIDE 500 MG TABLET  
160x100 เม็ด

31840 32,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ  จ ากัด
31,840.00

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1696/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

424 CLOTRIMAZOLE 1% (1 G/100 G) 
CREAM 5 G  1,260 หลอด

9528 12,426.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
9,528.00

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

M1697/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

425 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 
0.1% ORAL PASTE 5 G  120 หลอด

9528 12,426.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
9,528.00

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

M1697/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

426 OMEPRAZOLE 20 MG ENTERIC 
COAT CAPSULE  1,560x100 เม็ด

85800 96,720.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
85,800.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1698/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

427 TRIHEXYPHENIDYL HCL 2 MG  
TABLET  120x500 เม็ด

12577.2 12,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
12,577.20

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1699/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

428 LOSARTAN POTASSIUM 50 MG 
TABLET  240x300 เม็ด

51360 79,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
51,360.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1700/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

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

9630 10,660.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
9,630.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1701/0865 ลงวันที่ 
15/08/2565

430 PHENOBARBITAL SODIUM 200 
MG/ML INJ.(วัตถุ ป.4)  40 amp

4400 4,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
4,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1702/0865 ลงวันที่ 
17/08/2565

431 ORAL REHYDRATION SALT 
PEDIATRIC (ORS เด็ก) 2.54 G  
110x100 ซอง

11000 11,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
11,000.00

บริษัท ซีฟาม จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1704/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

432 AMOXICILLIN+CLAVULANATE 
200+28.5 MG/5 ML DRY SYRUP 
70 ML  75 ขวด

4312.5 5,993.25 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
4,312.50

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1705/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

433 FUSIDIC ACID 2% (2 G/100 G) 
CREAM 5 G  120 หลอด

9353.6 29,866.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด
9,353.60

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1706/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

434 AMIODARONE HCL 200 MG 
TABLET  14x100 เม็ด

9353.6 29,866.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด
9,353.60

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1706/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

435 AMOXICILLIN 2 G+CLAVULANATE 
200 MG INJECTION  170 vial

18190 20,918.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
18,190.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1707/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

436 LIDOCAINE HCl 2% JELLY 30 G  
80 หลอด

9095 9,095.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด
9,095.00

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

M1708/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

437 METHYLDOPA 250 MG TABLET  
3x500 เม็ด

9095 9,095.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด
9,095.00

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

M1708/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

438 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 600 
MG/4 ML INJECTION  3,000 vial

48000 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
48,000.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1709/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

439 METHYLSALICYLATE CREAM 25 G 
 3,500 หลอด

28310 28,310.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
28,310.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1710/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

440 SIMETICONE 40 MG/0.6 ML 
SUSPENSION 15 ML  120 ขวด

28310 28,310.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
28,310.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1710/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

441 MULTIPLE TRACE MINERALS 
(ELECTROLYTES) 10 ML 
INJECTION  30 vial

80613.8 80,620.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
80,613.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1711/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

442 AMINO ACIDS 10% (10 G/100 ML) 
INFANT 100 ML INJECTION  160 
ขวด

80613.8 80,620.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
80,613.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1711/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

443 FAT EMULSION 20% 250 ML 
(MCT+SOYBEAN+OLIVE+FISH)  80
 ขวด

80613.8 80,620.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
80,613.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1711/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

444 GABAPENTIN 300 MG CAPSULE  
700x100 เม็ด

91000 245,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
91,000.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1712/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

445 METFORMIN HCL 500 MG TABLET
  1,500x500 เม็ด

141240 300,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) รพ.

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด M1713/0865 ลงวันที่
18/08/2565

446 DICLOFENAC 25 MG TABLET  
20x1000 เม็ด

2300 8,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
2,300.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1714/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

447 ชาชงหญ้าดอกขาว 2 กรัม/ซอง  680 
ซอง

2040 2,046.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด
2,040.00

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1715/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

448 CAPSAICIN 0.025% W/W 15 G (เจ
ลพริก)  144 หลอด

2160 2,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
2,160.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1716/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

449 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

M1717/0865 ลงวันที่ 
18/08/2565

450 ITOPRIDE HCL 50 MG TABLET  
35x60 เม็ด

11235 11,235.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
11,235.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1718/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

451 REMDESIVIR 100 MG INJECTION  
400 vial

92000 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด
92,000.00

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1719/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

452 SILVER SULFADIAZINE 1% CREAM
 25 G  200 หลอด

16665 17,029.45 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด
16,665.00

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1721/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

453 TRANEXAMIC ACID 250 MG 
CAPSULE  24x100 เม็ด

16665 17,029.45 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด
16,665.00

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1721/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565
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454 CLOTRIMAZOLE 10 MG LOZENGE
 TABLET  5x500 เม็ด

16665 17,029.45 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด
16,665.00

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1721/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

455 VERAPAMIL HCL 40 MG TABLET  
20x250 เม็ด

16665 17,029.45 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด
16,665.00

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1721/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

456 0.3% HYPROMELLOSE+0.1% 
DEXTRAN 70 EYE DROP 0.8 ML 
(32 หลอด/กล่อง)  800 กล่อง

98400 116,480.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด
98,400.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1722/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

457 ALLOPURINOL 100 MG TABLET  
120x500 เม็ด

26964 46,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
26,964.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1723/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

458 HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG 
TABLET  90x500 เม็ด

8100 8,185.50 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
8,100.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1724/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

459 POVIDONE IODINE 10% 
SOLUTION 450 ML  360 ขวด

29520 29,660.40 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
29,520.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1725/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

460 HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE 20 
MG/ML INJ.  450 amp

4612.5 4,617.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
4,612.50

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1726/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

461 ATROPINE SULFATE 0.6 MG/ML 
INJ.  900 amp

4815 5,859.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
4,815.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1727/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

462 BROMOCRIPTINE MESYLATE 2.5 
MG TABLET  800 เม็ด

4280 5,168.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด
4,280.00

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1728/0865  ลงวันที่ 
19/08/2565

463 FEXOFENADINE HCl 60 MG 
TABLET  15x100 เม็ด

2889 4,590.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
2,889.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1729/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

464 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

M1730/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

465 PYRIDOXINE 50 MG TABLET 
(VITAMIN-B6)  15x1000 เม็ด

3690 3,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด
3,690.00

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1731/0865 ลงวันที่  
19/08/2565
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466 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

M1732/0865 ลงวันที่ 
19/08/2565

467 HALOPERIDOL 5 MG/1 ML 
INJECTION  150 amp

9225 9,666.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด
9,225.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1733/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

468 HALOPERIDOL DECANOATE 50 
MG/1 ML INJECTION  130 amp

9225 9,666.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด
9,225.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1733/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

469 ACICLOVIR 250 MG INJECTION  
120 vial

24420 30,564.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
24,420.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1734/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

470 SUXAMETHONIUM CHLORIDE 500 
MG/10 ML INJECTION  60 vial

24420 30,564.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
24,420.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1734/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

471 HALOPERIDOL 0.5 MG TABLET  
20x1000 เม็ด

14520 23,616.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
14,520.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1735/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

472 METOPROLOL TARTRATE 100 MG
 TABLET  50x500 เม็ด

14520 23,616.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
14,520.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1735/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

473 ALENDRONATE SODIUM 70 MG 
TABLET  310x4 เม็ด

30848.1 31,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด
30,848.10

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1736/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

474 ITRACONAZOLE 100 MG CAPSULE
  16x100 เม็ด

8720 11,728.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ  จ ากัด
8,720.00

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1737/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

475 GLUCOSE 50% 50 ML INJECTION  
1,700 vial

27455 28,101.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
27,455.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1738/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

476 ETOMIDATE 20 MG/10 ML 
INJECTION  20 amp

25376.12 36,803.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
25,376.12

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1739/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

477 ASPIRIN 81 MG ENTERIC COATED 
TABLET  134x1000 เม็ด

25376.12 36,803.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
25,376.12

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1739/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565
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478 FUROSEMIDE 40 MG TABLET  
80x500 เม็ด

11200 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
11,200.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1740/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

479 BUDESONIDE 200 MCG/PUFF 
INHALER 200 DOSES (MDI)  200 
หลอด

11770 17,526.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
11,770.00

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1741/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

480 CALCIUM POLYSTYRENE 
SULFONATE POWDER 5 G  
54x100 ซอง

85906.02 85,943.22 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
85,906.02

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1742/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

481 TIOTROPIUM Br 18 MCG 
INHALATION (30 CAPSULE/กล่อง) 
 120 กล่อง

85906.02 85,943.22 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
85,906.02

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1742/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

482 CLOTRIMAZOLE 100 MG VAGINAL
 TABLET  5x300 แท่ง

2125 2,760.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  จ ากัด
2,125.00

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1743/0865 ลงวันที่ 
22/08/2565

483 ESMOLOL HCL 100 MG/10 ML 
INJECTION  300 vial

90000 105,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท มาสุ  จ ากัด
90,000.00

บริษัท มาสุ  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1744/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

484 CEFOTAXIME SODIUM 1 G 
INJECTION  1,600 vial

25600 33,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด
25,600.00

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1745/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

485 FILGRASTIM 300 MCG/1 ML 
INJECTION PREFILLED SYRINGE  
170 หลอด

72760 100,990.20 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
72,760.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1746/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

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

68850 121,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
68,850.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1747/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

487 ATENOLOL 50 MG TABLET  
150x500 เม็ด

68850 121,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
68,850.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1747/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
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รำคำกลำง 
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วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
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เลขที่และวันที่ของสัญญำ
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

488 MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 
MG CAPSULE  40x100 เม็ด

68850 121,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
68,850.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1747/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

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

13610.4 17,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
13,610.40

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1748/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

490 PARECOXIB 40 MG/2 ML 
INJECTION  46x5 vial

53795.32 53,822.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
53,795.32

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1749/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

491 SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 
4320 MG/20 ML INJECTION  40 
vial

53795.32 53,822.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
53,795.32

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1749/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

492 TIMOLOL MALEATE 0.5% EYE 
DROP 5 ML  300 ขวด

7200 15,603.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
 จ ากัด
7,200.00

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1750/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

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

11770 15,036.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
11,770.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1751/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

494 AMBROXOL 15 MG/5 ML SYRUP 
60 ML  1,200 ขวด

10200 10,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
10,200.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1752/0865 ลงวันที่ 
23/08/2565

495 FENTANYL CITRATE 100 MCG/2 
ML INJECTION (ยส.2)  3,100 amp

49600 49,600.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา
49,600.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1753/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

496 METHYLPHENIDATE HCl 10 MG 
TABLET (วถ.2)  33x200 เม็ด

26400 26,400.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา
26,400.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1755/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

497 ETONOGESTREL 68 MG/IMPLANT 
 50 ชุด

91485 91,485.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
91,485.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1756/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

498 HYDRALAZINE 25 MG TABLET  
400x500 เม็ด

80000 300,028.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
80,000.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1757/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

499 VITAMIN B COMPLEX TABLET  
200x1000 เม็ด

49648 49,648.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
49,648.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1758/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

500 AMOXICILLIN 875 
MG+CLAVULANATE 125 MG 
TABLET  100x100 เม็ด

25000 71,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
25,000.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1759/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

501 MEROPENEM 1 G INJECTION  950 
vial

99617 223,630.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

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

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

M1760/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

502 SEVOFLURANE 100% LIQUID 
INHALATION 250 ML  6 ขวด

27606 27,606.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
27,606.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1761/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

503 OLOPATADINE 0.2% OPHTH 
SOLUTION 2.5 ML  50 ขวด

8025 8,563.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
 จ ากัด
8,025.00

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1762/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

504 DOXAZOSIN 4 MG IMMEDIATE 
RELEASE TABLET  600x100 เม็ด

84325 105,553.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
84,325.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1763/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

505 SULFASALAZINE 500 MG TABLET 
 70x100 เม็ด

84325 105,553.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
84,325.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1763/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

506 BETAHISTINE MESYLATE 6 MG 
TABLET  50x500 เม็ด

84325 105,553.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
84,325.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1763/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

507 WARFARIN SODIUM 5 MG TABLET
  85x100 เม็ด

84325 105,553.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
84,325.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1763/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

508 QUETIAPINE 50 MG SR TABLET  
40x60 เม็ด

47080 70,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด
47,080.00

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1764/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

509 ALFACALCIDOL 0.25 MCG 
CAPSULE  190x100 เม็ด

21850 51,490.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
21,850.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1765/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

510 BIMATOPROST 0.01% (100 MCG/1
 ML) EYE DROP 3 ML  560 ขวด

97669.6 98,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
97,669.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1766/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

511 SERTRALINE HCl 50 MG TABLET  
160x100 เม็ด

26400 80,464.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
26,400.00

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1767/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

512 EPHEDRINE 30 MG/ML INJECTION 
(วัตถุออกฤทธิ์ ป.2)  120 amp

1380 1,380.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา
1,380.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1768/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

513 PSEUDOEPHEDRINE HCl 60 MG 
TABLET (วัตถุออกฤทธิ์ ป.2)  5x1000
 เม็ด

3125 3,125.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา
3,125.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1769/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

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

1786.9 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
1,786.90

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1770/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

515 RISPERIDONE 2 MG TABLET  
490x60 เม็ด

98000 103,782.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
98,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1771/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

516 AMITRIPTYLINE HCL 10 MG 
TABLET  60x500 เม็ด

7704 7,704.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
7,704.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1772/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

517 CALAMINE LOTION 60 ML  400 
ขวด

5992 5,992.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
5,992.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1773/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

518 METOCLOPRAMIDE 10 MG/ 2 ML 
INJ.  1,000 amp

5350 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
5,350.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1774/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

519 SIMVASTATIN 20 MG TABLET  
6,000x100 เม็ด

288900 510,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
288,900.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1775/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565

520 HALOPERIDOL 2 MG TABLET  
10x1000 เม็ด

4400 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
4,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1776/0865 ลงวันที่ 
24/08/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

521 IOPAMIDOL 300 mgI/ML 100 ML 
(61.24 g)  30 vial

21828 21,828.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาแคร์ จ ากัด
21,828.00

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1777/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

522 TENOFOVIR DISOPROXIL 
FUMARATE 300 MG TABLET  
80x30 เม็ด

25680 26,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด
25,680.00

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1778/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

523 DIPOTASSIUM  PHOSPHATE 20 
MEQ/20 ML INJECTION  200 amp

50810 50,810.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
50,810.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1779/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

524 RINGER LACTATE 1000 ML 
INJECTION  750 ถุง

50810 50,810.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
50,810.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1779/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

525 INSULIN ASPART 300 IU/3 ML 
PENFILL  60 หลอด

50810 50,810.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
50,810.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1779/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

526 FOLIC ACID 5 MG TABLET  
140x1000 เม็ด

23800 60,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
23,800.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1780/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

527 FAMOTIDINE 20 MG TABLET  
2,500 เม็ด

1200 1,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
1,200.00

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1781/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

528 IBUPROFEN 400 MG FILM COAT 
TABLET  40x500 เม็ด

12200 16,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด
12,200.00

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1782/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

529 AZITHROMYCIN 500 MG 
INJECTION  320 vial

191744 191,744.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
191,744.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1783/0865 ลงวันที่ 
25/08/2565

530 DOLUTEGRAVIR 50 MG TABLET  
16x30 เม็ด

8560 10,238.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
8,560.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1784/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

531 HYDROXYCARBAMIDE 500 MG 
CAPSULE  12x100 เม็ด

17077.2 17,112.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด
17,077.20

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1785/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

532 CIPROFLOXACIN 500 MG TABLET 
 12x500 เม็ด

9255.5 19,905.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
9,255.50

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1786/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

533 HYDROXYZINE 10 MG TABLET  
26x1000 เม็ด

9255.5 19,905.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
9,255.50

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1786/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

534 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

M1787/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

535 PIPERAZILLIN 4 G+TAZOBACTAM 
500 MG INJECTION  1,300 vial

97370 139,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดติจูด จ ากัด
97,370.00

บริษัท เมดติจูด จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1788/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

536 VORTIOXETINE 10 MG TABLET  
13x28 เม็ด

17164.94 17,177.16 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด
17,164.94

บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1789/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

537 FUROSEMIDE 250 MG/25 ML 
INJECTION  200 vial

8000 8,132.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
8,000.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1790/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

538 0.3% POTASSIUM CHLORIDE IN 
0.9% NSS 1000 ML  140 ขวด

8281.8 8,281.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
8,281.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1791/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

539 0.15% POTASSIUM CHLORIDE IN 
0.9% NSS 1000 ML  50 ขวด

8281.8 8,281.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
8,281.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1791/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

540 CLOZAPINE 100 MG TABLET  
12x500 เม็ด

10500 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด
10,500.00

บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1792/0865 ลงวันที่ 
26/08/2565

541 PARACETAMOL 500 MG TABLET  
220,000 เม็ด

99000 99,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด
99,000.00

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1793/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

542 LANTHANUM 500 MG CHEWABLE
 TABLET  15x90 เม็ด

98707.5 98,707.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
98,707.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1794/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

543 ATORVASTATIN CALCIUM 40 MG 
TABLET  1,900x100 เม็ด

285000 4,750,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด
285,000.00

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1795/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

544 MANIDIPINE HYDROCHLORIDE 20
 MG TABLET  350x500 เม็ด

199150 525,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
199,150.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1796/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

545 PHENYTOIN SODIUM 100 MG SR 
CAPSULE  370x100 เม็ด

121937.2 122,470.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
121,937.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1797/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
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หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

546 CARBOMER 0.2%+CETRIMIDE 
0.01% EYE GEL 10 G  900 หลอด

92448 92,448.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
92,448.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1798/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

547 OMEPRAZOLE 40 MG INJECTION  
3,000 vial

54050 204,156.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
54,050.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1799/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

548 HYDROCORTISONE SODIUM 
SUCCINATE 100 MG INJECTION  
350 vial

54050 204,156.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
54,050.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1799/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

549 DEFERASIROX 250 MG TABLET  
130x28 เม็ด

81790.8 457,291.90 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด
81,790.80

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1800/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

550 LIDOCAINE HCl VISCOUS 2% 
SOLUTION 100 ML  30 ขวด

7200 7,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด
7,200.00

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1801/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

551 LEVOFLOXACIN 500 MG/100 ML 
INJECTION  200 vial

33598 65,182.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
33,598.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1802/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

552 ONDANSETRON 4 MG/2 ML 
INJECTION  450 amp

33598 65,182.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
33,598.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1802/0865 ลงวันที่ 
29/08/2565

553 DESFLURANE 240 ML INHALATION 
VAPOUR LIQUID  22 bott

116876.1 116,891.06 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
116,876.10

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1803/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

554 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

M1804/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

555 CILOSTAZOL 100 MG TABLET  
1,500 เม็ด

18000 31,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
18,000.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1805/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565
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โรงพยำบำลบำงละมุง

556 PERPHENAZINE 8 MG TABLET  
35x500 เม็ด

9800 10,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด
9,800.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1806/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

557 AMINOPHYLLINE 250 MG/10 ML 
INJECTION  200 amp

17200 17,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด
17,200.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1807/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

558 SODIUM BICARBONATE 7.5% 
(3.75 G/50 ML) INJECTION  500 
amp

17200 17,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด
17,200.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1807/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

559 CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4%
 SCRUB 5000 ML  13 ถัง

8443.37 8,443.37 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
8,443.37

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1808/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

560 WARFARIN SODIUM 3 MG TABLET
  100x100 เม็ด

36380 36,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จ ากัด
36,380.00

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1809/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

561 MEDROXYPROGESTERONE 150 
MG/3 ML INJECTION  510 vial

8298 9,957.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูเมด้า  จ ากัด
8,298.00

บริษัท ยูเมด้า  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1810/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

562 IBUPROFEN 200 MG FILM COAT 
TABLET  15x500 เม็ด

8298 9,957.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูเมด้า  จ ากัด
8,298.00

บริษัท ยูเมด้า  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1810/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

563 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 
0.1% CREAM 5 G  1,680 หลอด

11760 16,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
11,760.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1811/0865, ลงวันที่ 
30/08/2565

564 PYRIDOSTIGMINE BROMIDE 60 MG
 TABLET  33x120 เม็ด

59380.72 59,389.72 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
59,380.72

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1812/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

565 FLUTICASONE PROPIONATE 125 
MCG/DOSE INHALATION 120 
DOSE  40 หลอด

59380.72 59,389.72 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
59,380.72

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1812/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

566 VERAPAMIL HCL 240 MG SR 
TABLET  75x30 เม็ด

59380.72 59,389.72 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
59,380.72

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1812/0865 ลงวันที่ 
30/08/2565

567 FLUCONAZOLE 200 MG CAPSULE
  100x50 เม็ด

19000 27,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
19,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1813/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565
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568 DICLOXACILLIN 250 MG CAPSULE 
 60x500 เม็ด

31800 33,063.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
31,800.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1814/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

569 ETHYL ALCOHOL SOLUTION 70%
 V/V 450 ML  1,280 ขวด

35609.6 35,609.60 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
35,609.60

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1815/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

570 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10 
MG/ML INJ.  600 amp

1344 1,350.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
1,344.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1816/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

571 COMPOUND CARDAMOM 
MIXTURE 180 ML (CARMINATIVE 
 MIXTURE)  300 ขวด

3600 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
3,600.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1817/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

572 LOSARTAN POTASSIUM 100 MG 
TABLET  300x300 เม็ด

67500 198,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี  จ ากัด
67,500.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1818/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

573 SOD.HYALURONATE 0.18 % ED 
0.3 ML (60 หลอด/กล่อง)  90 กล่อง

79929 80,460.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
79,929.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1819/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

574 OCTREOTIDE 0.1 MG/ML 
INJECTION  850 vial

94945 94,945.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
94,945.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1820/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

575 RITUXIMAB 100 MG/10 ML 
INJECTION  4 vial

27563.2 53,559.46 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
27,563.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1821/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

576 RITUXIMAB 500 MG/50 ML 
INJECTION  2 vial

27563.2 53,559.46 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
27,563.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1821/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

577 ROPINIROLE 2 MG 
PROLONGED-RELEASE TABLET  
30x28 เม็ด

23276.78 23,276.78 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
23,276.78

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1822/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

578 PROCATEROL HCl 5 MCG/ML 
SYRUP 60 ML  50 ขวด

23276.78 23,276.78 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
23,276.78

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1822/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

579 AMINO ACID 10% 500 ML 
INJECTION  48 ถุง

23276.78 23,276.78 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
23,276.78

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1822/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

580 BICALUTAMIDE 50 MG TABLET  
10x28 เม็ด

10325.5 20,972.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
10,325.50

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1823/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

581 SODIUM PHOSPHATE+SODIUM 
BIPHOSPHATE RECTAL SOLUTION
 133 ML  1,200 ขวด

44400 44,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยูนีซัน จ ากัด
44,400.00

บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1824/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

582 MONTELUKAST SODIUM 10 MG 
FILM COATED TABLET  260x28 เม็ด

25480 51,324.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
25,480.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1825/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

583 SODIUM CHLORIDE 300 MG 
TABLET  110x250 เม็ด

11000 11,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด
11,000.00

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1826/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

584 SIMETICONE 80 MG TABLET  
95x500 เม็ด

14739.25 14,739.25 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
14,739.25

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1827/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

585 DIGOXIN 0.25 MG TABLET  
4x1000 เม็ด

1220 3,480.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด
1,220.00

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1828/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

586 ASPIRIN 300 MG ENTERIC COATED
 TABLET  12x500 เม็ด

2040 2,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
2,040.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1829/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

587 AMPICILLIN SODIUM 250 MG 
INJECTION  150 vial

1650 1,725.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  จ ากัด
1,650.00

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1830/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

588 FLUOROMETHOLONE 0.1% (1 
MG/ML) EYE DROP 5 ML  96 ขวด

4622.4 4,622.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด
4,622.40

บริษัท แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1831/0865 ลงวันที่ 
31/08/2565

589 BALANCED AND ISOTONIC RINGER 
 ACETATE 1000 ML  30 bott

1926 1,926.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
1,926.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M1832/0865, 
31/08/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือน  กันยำยน  2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

590 ESTRIOL 30 
MCG+LACTOBACILLUS 0.1 
BILLION ORGANISMS VAGINAL 
TAB  72 เม็ด

2875.65 2,875.68 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
2,875.65

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ40/2565 ลงวันที่ 
01/08/2565

591 CYCLOPHOSPHAMIDE 50 MG 
TABLET  5x50 เม็ด

1250 1,250.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
1,250.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ41/2565 ลงวันที่ 
02/08/2565

592 ROCURONIUM BROMIDE 50 MG/5 
ML INJECTION  30 vial

13257.3 13,316.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
13,257.30

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ42/2565 ลงวันที่ 
02/08/2565

593 NICARDIPINE HCL 2 MG/2 ML 
INJECTION  150 amp

13257.3 13,316.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
13,257.30

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ42/2565 ลงวันที่ 
02/08/2565

594 LIDOCAINE 1%+EPINEPHINE 
(1:200,000) 20 ML INJECTION  
17x10 vial

7530.66 7,531.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
7,530.66

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ43/2565 ลงวันที่ 
02/08/2565

595 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL 
NO.10  1,500 ใบ

10200 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
10,200.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ44/2565 ลงวันที่ 
02/08/2565

596 SODIUM CHLORIDE 0.9% 250 ML 
IN BAG 500 ML  200 ถุง

5000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
5,000.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ45/2565 ลงวันที่ 
16/08/2565

597 TOPIRAMATE 100 MG TABLET  
2x60 เม็ด

3794.22 3,795.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
3,794.22

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ46/2565 ลงวันที่ 
18/08/2565

598 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

บ47/2565 ลงวันที่ 
18/08/2565

599 DESMOPRESSIN 4 MCG/ML 
INJECTION  6x10 amp

14939.34 14,939.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
14,939.34

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ48/2565 ลงวันที่ 
24/08/2565
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