


ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอืจัด
จ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ชุดพ่นยาเด็ก (ทั้งชุด) STERILE  2,000 ชุด 90000 241,820.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดีวา่ แฮลท์แคร์
90,000.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดีวา่ แฮลท์แคร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E1/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

2 DOUBLE LUMEN CENTRAL VENOUS 
CATH. FR.4  2 set

41220 41,220.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
41,220.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E10/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

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

41220 41,220.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
41,220.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E10/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

4 TRACHEOSTOMY TUBE NO.5 (7 MM)  5 
อัน

34026 34,026.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
34,026.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E11/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

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

34026 34,026.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
34,026.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E11/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

6 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.4.5 ไม่มี 
CUFF  30 อัน

34026 34,026.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
34,026.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E11/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

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

34026 34,026.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
34,026.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E11/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

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

34026 34,026.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
34,026.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E11/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

9 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
วธิกีารจดัซ้ือ

E12/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

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

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
88,596.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E13/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

11 INFUSION PUMP SET (20 ชิ้น/กล่อง)  800 
set

51360 59,920.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
51,360.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E14/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

12 3 WAY พลาสติก  60x100 อัน 47508 77,040.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
47,508.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E15/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  ตลุำคม  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอืจัด
จ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  ตลุำคม  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

13 TRANSPORE WHITE 1 นิ้วx 10 หลา 
(12ม้วน/กล่อง)  100 กล่อง

49562.4 49,562.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
49,562.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E2/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

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

49562.4 49,562.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
49,562.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E2/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

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

95230 95,230.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
95,230.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E20/1066 ลงวนัที่ 
17/10/2565

16 IOBAND No.6640 ขนาด 35X35 CM 
(10แผ่น/กล่อง)  300 แผ่น

89880 89,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
89,880.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E3/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

17 EPHEDRINE HCL POWDER 100 G  2 ขวด 1400 1,400.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
1,400.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E32/1066 ลงวนัที่ 
10/10/2565

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

1155.6 1,155.60 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
1,155.60

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E37/1066 ลงวนัที่ 
18/10/2565

19 ผ้ายดื รัดหน้าท้อง SIZE M  10 อัน 40900 40,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
40,900.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E4/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

20 ส าลีรองเฝือก 4 นิ้วX4 หลา  40 โหล 40900 40,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
40,900.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E4/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

21 ผ้ายดื รัดหน้าท้อง SIZE L  10 อัน 40900 40,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
40,900.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E4/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

22 KNEE BRACE SIZE S/M ขยายได้  10 อัน 40900 40,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
40,900.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E4/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

23 JEWETTES HYPEREXTENSION SIZE S  4 อัน 40900 40,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
40,900.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E4/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

24 PHILADELPHIA SIZE M  2 อัน 40900 40,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
40,900.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E4/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

25 KNEE SUPPORT ข้อเข่า SIZE XL  20 ชิ้น 40900 40,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
40,900.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E4/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

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

70566.5 70,566.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
70,566.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E40/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

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

70566.5 70,566.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
70,566.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E40/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

28 SYRINGE DISPOSABLE 10 ML (100 ชิ้น/
กล่อง)  550 กล่อง

93571.5 117,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
93,571.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E42/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

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

76505 77,575.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
76,505.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E5/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

30 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง SIZE S (50 คู่/กล่อง) 
 600 กล่อง

76505 77,575.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
76,505.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E5/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

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

76505 77,575.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
76,505.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E5/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

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

76505 77,575.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
76,505.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E5/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

33 DOUBLE LUMEN CAT.UV 
INSERTION11FRX12CM TEMPORARY  15 
ชิ้น

70500 70,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด
70,500.00

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E6/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

34 DOUBLE LUMEN CAT.UV INSERTION 
11FR X15CM TEMPORARY  15 ชิ้น

70500 70,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด
70,500.00

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E6/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

35 TAYLOR BRACE NO.18  8 อัน 6000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
6,000.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E7/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

36 TAYLOR BRACE NO.16  2 อัน 6000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
6,000.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E7/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอืจัด
จ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  ตลุำคม  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

37 ซองใส่ของSTERILE 10 นิ้วx100 เมตร (ขยาย
ข้าง)  20 ม้วน

80750 80,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
80,750.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E8/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

38 ซองใส่ของ STERILE 12 นิ้วx 200 เมตร ชนิด
เรียบ  10 ม้วน

80750 80,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
80,750.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E8/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

39 ซองใส่ของ STERILE 8 นิ้วx 200 เมตร ชนิด
เรียบ  10 ม้วน

80750 80,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
80,750.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E8/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

40 ซองใส่ของ STERILE 6 นิ้วx 200 เมตร ชนิด
เรียบ  30 ม้วน

80750 80,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
80,750.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E8/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

41 ซองใส่ของ STERILE 4 นิ้วx 200 เมตร ชนิด
เรียบ  10 ม้วน

80750 80,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
80,750.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E8/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

42 ซองใส่ของ STERILE 3 นิ้วx 200 เมตร ชนิด
เรียบ  15 ม้วน

80750 80,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
80,750.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E8/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

43 ซองใส่ของ STERILE 2 นิ้วx 200 เมตร ชนิด
เรียบ  10 ม้วน

80750 80,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์
80,750.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E8/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

44 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.6.5(50 คู่/กล่อง)ไม่
มีแป้ง  5,000 คู่

77500 77,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
77,500.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E9/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

45 SALMETEROL+FLUTICASONE 50/250 
MCG 60 DOSE ACCUHALER  60 หลอด

95272.8 96,107.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
95,272.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

46 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250 
MCG 120 DOSE INHALER  120 หลอด

95272.8 96,107.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
95,272.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M1/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

47 EPHEDRINE 30 MG/ML INJECTION (วตัถุ
ออกฤทธิ์ ป.2)  250 amp

2875 2,875.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
2,875.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M11/1066 ลงวนัที่ 
05/10/2565

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

91200 187,500.00 E-BIDDING ของ
โรงพยาบาล

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  
จ ากัด

M110/1066 ลงวนัที่ 
19/10/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอืจัด
จ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  ตลุำคม  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

49 LANTHANUM 500 MG CHEWABLE 
TABLET  40x90 เม็ด

263220 263,220.00 E-BIDDING ของ
โรงพยาบาล

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด M112/1066 ลงวนัที่ 
19/10/2565

50 METHYLPHENIDATE HCl 10 MG TABLET 
(วตัถุออกฤทธิ์ ป.2)  30x200 เม็ด

24000 24,000.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
24,000.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M12/1066 ลงวนัที่ 
05/10/2565

51 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
วธิกีารจดัซ้ือ

M130/1066 ลงวนัที่ 
19/10/2565

52 MULTIVITAMIN TABLET  12x1000 เม็ด 2632.2 2,632.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
2,632.20

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M131/1066 ลงวนัที่ 
19/10/2565

53 PHENYTOIN 50 MG CHEWABLE TABLET  
56x250 เม็ด

97519.8 97,528.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
97,519.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M139/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

54 FLUTICASONE PROPIONATE 125 
MCG/DOSE INHALATION 120 DOSE  140 
หลอด

97519.8 97,528.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
97,519.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M139/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

55 ROPINIROLE 2 MG PROLONGED-RELEASE
 TABLET  100x28 เม็ด

97519.8 97,528.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
97,519.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M139/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

56 PARECOXIB 40 MG/2 ML INJECTION  
50x5 vial

95337 97,720.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
95,337.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M142/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

57 BRINZOLAMIDE 1% OPHTHALMIC 
SUSPENSION 5 ML  200 ขวด

95337 97,720.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
95,337.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M142/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

58 SODIUM BICARBONATE 300 MG TABLET 
 140,000 เม็ด

40060 40,060.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
40,060.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M144/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

59 CHLOROQUINE PHOSPHATE 250 MG 
TABLET  1,000 เม็ด

40060 40,060.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
40,060.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M144/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

60 POTASSIUM CHLORIDE 120 ML 10% (40
 MEQ/30 ML) ELIXIR  700 ขวด

40060 40,060.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
40,060.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M144/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอืจัด
จ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  ตลุำคม  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

61 DIQUAFOSOL SODIUM 3% EYE DROPS 5
 ML  20 ขวด

37835.2 38,107.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด
37,835.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M148/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

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

37835.2 38,107.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด
37,835.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M148/1066 ลงวนัที่ 
20/10/2565

63 PSEUDOEPHEDRINE HCl 60 MG TABLET 
(วตัถุออกฤทธิ์ ป.2)  6x1000 เม็ด

3750 3,750.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
3,750.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M16/1066 ลงวนัที่ 
06/10/2565

64 CLOPIDOGREL 75 MG TABLET  240x100 
เม็ด

49048.8 337,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
49,048.80

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M20/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

65 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10 
MG/ML INJ.  1,200 amp

2688 2,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,688.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M23/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

66 HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE 20 MG/ML 
INJ.  700 amp

7175 7,182.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
7,175.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M24/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

67 LIDOCAINE HCL 1% (10 MG/ML) 20 ML 
INJ  700 vial

14924 14,924.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
14,924.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M25/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

68 HYDROGEN PEROXIDE 6% W/V 450 ML  
120 ขวด

3093.6 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
3,093.60

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M26/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

69 BENZYL BENZOATE (25 G/100 ML) 450 
ML EMULSION  60 ขวด

6420 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
6,420.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M27/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

70 CHLORPROMAZINE HCL 50 MG TABLET  
30x1000 เม็ด

16500 16,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
16,500.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M3/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

71 AMOXICILLIN 125 MG/5 ML DRY SYRUP 
60 ML  500 ขวด

33705 33,705.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด
33,705.00

บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M31/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

72 AMOXICILLIN 250 MG/5 ML DRY SYRUP 
60 ML  1,500 ขวด

33705 33,705.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด
33,705.00

บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M31/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565
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73 FAMOTIDINE 20 MG TABLET  6,000 เม็ด 2880 2,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
2,880.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M34/1066 ลงวนัที่ 
07/10/2565

74 METRONIDAZOLE 200 MG TABLET  
6x1000 เม็ด

12874.24 27,195.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
12,874.24

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M35/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

75 HYDROXYZINE 10 MG TABLET  40x1000 
เม็ด

12874.24 27,195.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
12,874.24

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M35/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

76 AMILORIDE 5 
MG+HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 MG 
TABLET  2x500 เม็ด

12874.24 27,195.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
12,874.24

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M35/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

77 CIPROFLOXACIN 500 MG TABLET  
12x500 เม็ด

12874.24 27,195.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
12,874.24

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M35/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

78 RISPERIDONE 2 MG TABLET  600x60 เม็ด 120000 127,080.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
120,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M37/1066 ลงวนัที่ 
12/10/2565

79 IOPAMIDOL 300 mgI/ML INJECTION 100 
ML (NONIOINC LOW)  130 vial

94588 94,588.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาแคร์ จ ากัด
94,588.00

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M4/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

80 AMOXICILLIN+CLAVULANATE 400+57 
MG/5 ML DRY SYR 70 ML  100 ขวด

8025 13,910.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
8,025.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M5/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

81 SODIUM CHLORIDE 0.9% 1000 ML 
INJECTION  7,000 ถุง

168000 224,700.00 E-BIDDING ของ
โรงพยาบาล

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด
 (มหาชน)

M50/1066 ลงวนัที่ 
17/10/2565

82 SALBUTAMOL SULFATE 0.5% SOLUTION
 20 ML  200 ขวด

10000 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอล. บ.ี เอส. แลบบอเร
ตอร่ี
10,000.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอล. บ.ี เอส. แลบ
บอเรตอร่ี

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M6/1066 ลงวนัที่ 
11/10/2565

83 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL NO.15  
1,500 ใบ

10200 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
10,200.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

บ1/2566 ลงวนัที่ 
25/10/2565
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