


ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.5 มี 
CUFF  15 อัน

5029 5,029.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด
5,029.00

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E40/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

2 TRACHEAL TUBE NO.6 UNCUFF  8 อัน 5029 5,029.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด
5,029.00

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E40/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

3 TRACHEAL TUBE NO.5 UNCUFF  3 set 5029 5,029.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด
5,029.00

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E40/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

4 TRACHEAL TUBE NO.4.5 UNCUFF  3 set 5029 5,029.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด
5,029.00

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E40/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

5 DISPOSABLE NEEDLE NO.26X0.5 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  200 กล่อง

29532 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
29,532.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E41/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

6 DISPOSABLE NEEDLE NO.23X1.5 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  400 กล่อง

29532 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
29,532.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E41/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

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

6300 6,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เออีซี เฮลธแ์คร์ จ ากัด
6,300.00

บริษัท เออีซี เฮลธแ์คร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E42/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

8 PLASTER ผ้าบาง ขนาด 1 นิ้ว  4x12 ม้วน 25605.1 25,605.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
25,605.10

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E43/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

9 TEGADERM HYDROGEL 15 G  150 หลอด 25605.1 25,605.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
25,605.10

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E43/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

10 ALCOHOL HANDRUB 500 ML เคร่ือง 
AUTO  120 ขวด

19260 19,260.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
19,260.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E44/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

11 SYRINGE DISP LDS WITH NEEDLE 
25GX1นิ้ว  250x100 ชิ้น

45000 69,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
45,000.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E46/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

12 NEEDLE HOLDER 14 CM  4 ชิ้น 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

13 กรรไกรตัดกอซ ขนาด 7 นิ้ว (18 CM)  4 อัน 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ



ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

14 กล่องใส่เคร่ืองมือ 8X5 นิ้ว พร้อมฝา  2 ชุด 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

15 NEEDLE HOLDER 16 CM  5 ชิ้น 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

16 ถาดลึก 13 นิ้ว  4 ใบ 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

17 NEEDLE HOLDER 18 CM  5 ชิ้น 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

18 ถ้วยไอโอดีน 2 OZ  6 ใบ 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

19 ชามรูปไต 8 นิ้ว  6 ใบ 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

20 หมุดหยัง่แผล  13 CM  10 ชิ้น 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

21 กล่องส าลี  5X6.5 นิ้ว  4 ชุด 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165ลงวนัที่ 01/11/2564

22 CURETTE แผล  5 นิ้ว NO.1 (13 CM)  6 ชิ้น 11597 11,597.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
11,597.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E47/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

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

43870 43,870.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
43,870.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E48/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

24 DISPOSIBLE TRANSDUCER  50 set 67500 67,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีกิน เฮลท์แคร์ จ ากัด
67,500.00

บริษัท บีกิน เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E49/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

25 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง SIZE XS (50 คู่/
กล่อง)  10 กล่อง

28462 36,740.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
28,462.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E50/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

26 DISPOSABLE NEEDLE NO.22X1 นิ้ว (100
 ชิ้น/กล่อง)  80 กล่อง

28462 36,740.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
28,462.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E50/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564



ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

27 DISPOSABLE NEEDLE NO.25X1.5 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  20 กล่อง

28462 36,740.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
28,462.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E50/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

28 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง SIZE M (50 คู่/
กล่อง)  100 กล่อง

28462 36,740.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
28,462.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E50/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

29 FACE SHIELD REFILL  50 แผ่น 6000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์
6,000.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันต
ภัณฑ์

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E51/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

30 ไหมละลาย SYNTHETIC 5/0 45 CM DS12 
(36 PC/PK)  2x36 ชิ้น

14124 14,124.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
14,124.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E52/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

31 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 6/0 45 
CM DS12 (36 PC/PK)  4x36 ชิ้น

14124 14,124.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
14,124.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E52/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

32 CHROMIC CUTGUT 2/0 มีเข็ม ROUND 
40S HR  20 โหล

10400 10,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
10,400.00

บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E53/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

33 ATERIAL BLOOD GAS SYRINGE 3 ML 
22GX1นิ้ว  300 ชิ้น

10500 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
10,500.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E54/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

34 BACTERIA VIRUS FILTER @ใช้ทุกจดุ  400
 ชิ้น

14800 14,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด
14,800.00

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E55/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

35 ไม้ที่ช่วยเดินส่ีขา (WALKER)  100 อัน 37000 37,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

พีพี เมดิคอล
37,000.00

พีพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E56/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

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

3210 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
3,210.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E57/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

37 SPINAL NEEDLE NO.25X4-3/4 นิ้ว  25 อัน 4012.5 4,012.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
4,012.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E58/1165 ลงวนัที่02/11/2564

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

2150 2,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
2,150.00

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E59/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564



ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

39 ถุงใส่ อาหารเหลว 500 ML (ENTERAL 
FEEDING BAG)  5,000 ใบ

32500 32,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
32,500.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E60/1165 ลงวนัที่03/11/2564

40 MUCOUS EXTRACTOR (20ชิ้น/กล่อง)  
260 ชิ้น

8240 8,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
8,240.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E62/1165 ลงวนัที่ 
03/11/2564

41 เข็มCUTTING 1/2 NO.17 MH28  5 โหล 8240 8,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
8,240.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E62/1165 ลงวนัที่ 
03/11/2564

42 CLAVICAL SPLINT SIZE L  10 อัน 13150 13,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
13,150.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E63/1165 ลงวนัที่ 
03/11/2564

43 L.S.SUPPORT SIZE XL  50 อัน 13150 13,150.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
13,150.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E63/1165 ลงวนัที่03/11/2564

44 SUCTION NO.14 มี CONTROL  4,000 อัน 26600 26,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
26,600.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E64/1165 ลงวนัที่ 
03/11/2564

45 ชุดท าแผล STERILE  3,000 ชุด 24000 23,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
24,000.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E65/1165 ลงวนัที่ 
03/11/2564

46 3 WAY พลาสติก  30x100 อัน 23754 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
23,754.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E66/1165 ลงวนัที่ 
03/11/2564

47 ARM SLING เด็ก  30 ชิ้น 3477.5 3,477.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
3,477.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E67/1165 ลงวนัที่ 
03/11/2564

48 ARM SLING SIZE L  100 อัน 3477.5 3,477.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
3,477.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E67/1165 ลงวนัที่ 
03/11/2564

49 ขวดพลาสติก 180 ML  1,000 ใบ 2900 2,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
2,900.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E68/1165 ลงวนัที่ 
03/11/2564

50 ถุงพลาสติกหูหิว้ สีใส 6X14 นิ้ว  50 KG 4400 4,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
4,400.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E69/1165 ลงวนัที่ 
03/11/2564

51 CLOSED SUCTION SYSTEM ADULT 
CH14  250 อัน

92500 92,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สไปโร เมด จ ากัด
92,500.00

บริษัท สไปโร เมด จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E70/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564



ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

52 OPSITE FLEXIFLEX 10 CMX10 M (4 นิ้ว) 
 15 ม้วน

14241.15 14,241.15 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
14,241.15

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E71/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564

53 สติกเกอร์ TERMAL 48 X 80 MM  
200,000 ดวง

24000 34,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

อินโนเวชั่น ดิจทิัล พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากัด
24,000.00

อินโนเวชั่น ดิจทิัล พร้ินต้ิง กรุ๊ป 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E72/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564

54 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.7 (50 คู่/กล่อง)ไม่
มีแป้ง  1,000 คู่

15500 15,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
15,500.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E73/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564

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

19000 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด
19,000.00

บริษัท อาร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E74/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564

56 GAUZE 3X4 นิ้ว (100 ชิ้น/แพ็ค)  500 pack 18500 18,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
18,500.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E75/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564

57 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT ROLL 6 
X180 นิ้ว  3 กล่อง

9120 9,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
9,120.00

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E76/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564

58 ส าลีรองเฝือก 4 นิ้วX4 หลา  30 โหล 12800 12,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
12,800.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E77/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564

59 PHILADELPHIA SIZE S  1 ชุด 12800 12,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
12,800.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E77/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564

60 PHILADELPHIA SIZE M  2 อัน 12800 12,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
12,800.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E77/1165 ลงวนัที่05/11/2564

61 ผ้ายดื รัดน่องเหนือเข่า SIZE M  20 อัน 12800 12,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต
12,800.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E77/1165 ลงวนัที่05/11/2564

62 OXYGEN CANULA NASAL STERILE 
ผู้ใหญ่  1,500 สาย

21450 21,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรดด้ิง
21,450.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดี เอช ซี เทรด
ด้ิง

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E78/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564

63 EXTENSION TUBE 18 นิ้ว (45 CM)  3,000
 อัน

11700 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พ.ี เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย
  จ ากัด
11,700.00

บริษัท พี. พ.ี เอส. ฮอสพิทอล 
ซัพพลาย  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E79/1165 ลงวนัที่ 
05/11/2564



ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

64 POLYHEXANIDE 0.1%+BETAINE 0.1% 
SOLUTION 350 ML  40 ขวด

21400 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
21,400.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E81/1165 ลงวนัที่ 
12/11/2564

65 TUNNEL CUFF CATHETER KIT 
19/36+SLOT  8 ชุด

76184 76,184.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
76,184.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E82/1165 ลงวนัที่ 
12/11/2564

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

60700 63,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
60,700.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E83/1165 ลงวนัที่ 
12/11/2564

67 EXTENSION TUBE WITH T 
CONNECTION  5,000 อัน

60700 63,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
60,700.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E83/1165 ลงวนัที่ 
12/11/2564

68 CATHETER STERILE NO.12  400 สาย 5880 5,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
5,880.00

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E84/1165 ลงวนัที่ 
12/11/2564

69 ACETONE 450 ML  48 ขวด 3081.6 3,081.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด
3,081.60

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E85/1165 ลงวนัที่15/11/2564

70 ขวดพลาสติก 60 ML  500 ใบ 4113 4,113.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
4,113.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E86/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

71 ขวดพลาสติก 30 ML ฝาสีน้ าเงิน  2,000 ใบ 4113 4,113.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
4,113.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E86/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

72 ขวดพลาสติกสีชา ขนาด 60 ML  240 ใบ 4113 4,113.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
4,113.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E86/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

73 SUCTION NO.5  500 อัน 2600 2,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พ.ี เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย
  จ ากัด
2,600.00

บริษัท พี. พ.ี เอส. ฮอสพิทอล 
ซัพพลาย  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E87/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

74 SUCTION NO.14  500 อัน 2600 2,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พ.ี เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย
  จ ากัด
2,600.00

บริษัท พี. พ.ี เอส. ฮอสพิทอล 
ซัพพลาย  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E87/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

75 SORBITOL 70% 450 ML  36 ขวด 2946.96 2,946.96 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วทิยาศรม ศรีราชา  จ ากัด
2,946.96

บริษัท วทิยาศรม ศรีราชา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E88/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564
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76 INFUSION PUMP SET 20 DROPS/ML 
(ME)  300 set

5580 6,741.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด
5,580.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E89/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

77 COLOSTOMY BAG NO.4 (สีขุ่น)  300 ใบ 5580 6,741.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด
5,580.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E89/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

78 PENROSE DRAIN 3/8X18 นิ้ว  50 เส้น 5710 6,385.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,710.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E90/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

79 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL NO.11  
500 ใบ

5710 6,385.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,710.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E90/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

80 เข็มCUTTING โค้ง NO.17 ME28  10 โหล 5710 6,385.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,710.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E90/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

81 เข็มCUTTING โค้ง NO.20 ME24  5 โหล 5710 6,385.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,710.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E90/1165 ลงวนัที่15/11/2564

82 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 3/0 75 
CM DS19 (36 PC/PK)  5x36 ชิ้น

12198 12,198.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
12,198.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E91/1165 ลงวนัที่15/11/2564

83 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 2/0 75 
CM DS30 (36 PC/PK)  3x36 ชิ้น

12198 12,198.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
12,198.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E91/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

84 DOUBLE LUMEN CENTRAL VENOUS 
CATH. FR.4  3 set

4050 4,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
4,050.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E93/1165 ลงวนัที่ 
16/11/2564

85 DISPOSABLE NEEDLE NO.21X1 นิ้ว (100
 ชิ้น/กล่อง)  400 กล่อง

41195 43,335.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
41,195.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E95/1165 ลงวนัที่ 
22/11/2564

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

41195 43,335.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
41,195.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E95/1165 ลงวนัที่ 
22/11/2564

87 SYRINGE IRRIGATE 50 ML DISPOSABLE  
50x30 set

41195 43,335.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
41,195.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E95/1165 ลงวนัที่ 
22/11/2564

88 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

E96/1165 ลงวนัที่ 
22/11/2564
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โรงพยาบาลบางละมงุ

89 ตลับ 10 กรัม  1,000 อัน 26450 26,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
26,450.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E97/1165 ลงวนัที่ 
22/11/2564

90 ถุงซิปใส 13X20 CM  200 KG 26450 26,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
26,450.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E97/1165 ลงวนัที่22/11/2564

91 ถุงซิปทึบแสงสีน้ าตาลใส 13X20 CM  50 KG 26450 26,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
26,450.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

E97/1165 ลงวนัที่22/11/2564

92 IVABRADINE 5 MG TABLET  5x56 เม็ด 8688.4 8,688.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
8,688.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M100/1165 ลงวนัที่ 
04/11/2564

93 CILOSTAZOL 100 MG TABLET  25x30 
เม็ด

9000 15,840.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
9,000.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M101/1165 ลงวนัที่ 
04/11/2564

94 OXYMETHOLONE 50 MG TABLET  6x60
 เม็ด

8346 8,348.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
8,346.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M103/1165 ลงวนัที่ 
04/11/2564

95 0.3% HYPROMELLOSE+0.1% DEXTRAN
 70 EYE DROP 0.8 ML (32 หลอด/กล่อง) 
 1,500 กล่อง

184500 218,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด
184,500.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M104/1165 ลงวนัที่ 
08/11/2564

96 LANTHANUM 500 MG CHEWABLE 
TABLET  70x90 เม็ด

460635 460,635.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
460,635.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M105/1165 ลงวนัที่  
08/11/2564

97 CLONAZEPAM 2 MG TABLET (วตัถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 4)  20x500 เม็ด

16700 17,001.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โกลบอลฟาร์ม  จ ากัด
16,700.00

บริษัท โกลบอลฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M106/1165 ลงวนัที่  
08/11/2564

98 CHLORPROMAZINE HCL 50 MG 
TABLET  15x1000 เม็ด

16700 17,001.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โกลบอลฟาร์ม  จ ากัด
16,700.00

บริษัท โกลบอลฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M106/1165 ลงวนัที่  
08/11/2564
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99 LORAZEPAM 1 MG TABLET (วตัถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 4)  20x1000 เม็ด

5800 7,019.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
5,800.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M107/1165 ลงวนัที่  
08/11/2564

100 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250 
MCG 120 DOSE INHALER  150 หลอด

84423 85,065.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
84,423.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M108/1165 ลงวนัที่  
08/11/2564

101 IRON 60.81 MG+FOLIC 0.4 MG+IODINE
 0.15 MG TABLET  1,200x30 เม็ด

30000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
30,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M110/1165 ลงวนัที่ 
08/11/2564

102 LIDOCAINE HCL 2% (400 MG/20 ML) 
20 ML INJ.  300 vial

6099 6,471.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
6,099.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M111/1165 ลงวนัที่  
08/11/2564

103 ASPIRIN 300 MG ENTERIC COATED 
TABLET  13x500 เม็ด

2080 2,340.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
2,080.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M112/1165 ลงวนัที่  
09/11/2564

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

1710 1,710.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
1,710.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M113/1165 ลงวนัที่  
09/11/2564

105 LITHIUM CARBONATE 300 MG 
CAPSULE  15x500 เม็ด

12198 16,650.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
12,198.00

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M115/1165 ลงวนัที่  
09/11/2564

106 BENZBROMARONE 100 MG 
FILM-COATED TABLET  30x100 เม็ด

22500 22,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
22,500.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M116/1165 ลงวนัที่  
09/11/2564

107 1/2 D-5-S 1000 ML INJECTION  1,500 ถุง 37125 37,125.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิล้ เมดิคอล จ ากัด
37,125.00

บริษัท เอเบิล้ เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M117/1165 ลงวนัที่  
09/11/2564

108 AZACITIDINE 100 MG INJECTION  18 
vial

248396.22 293,715.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
248,396.22

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M118/1165 ลงวนัที่  
09/11/2564
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109 FLUTICASONE FUROATE 27.5 
MCG/DOSE NASAL SPRAY 120 DOSE  
160 ขวด

36636.8 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
36,636.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M120/1165 ลงวนัที่  
09/11/2564

110 ANTI-D(RH) IMMUNOGLOBULIN 1500 
IU/2 ML INJECTION  1 หลอด

5724.5 5,724.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
5,724.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M121/1165 ลงวนัที่  
09/11/2564

111 CYTARABINE 100 MG/1 ML INJECTION  
10 vial

1070 1,284.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด
1,070.00

บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M122/1165 ลงวนัที่  
08/11/2564

112 NEVIRAPINE  SYRUP 50 MG/ 5 ML 60 
ML  10 ขวด

650 650.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
650.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M123/1165 ลงวนัที่  
08/11/2564

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

1550 1,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด
1,550.00

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M124/1165 ลงวนัที่  
15/11/2564

114 DESFLURANE 240 ML INHALATION 
VAPOUR LIQUID  25 bott

132813.75 132,830.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
132,813.75

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M126/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564

115 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE 500 MG
 TABLET  30x100 เม็ด

28500 54,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
28,500.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M127/1165 ลงวนัที่  
15/11/2564

116 FUROSEMIDE 250 MG/25 ML 
INJECTION  140 vial

5600 5,692.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
5,600.00

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

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M128/1165 ลงวนัที่  
15/11/2564

117 SERTRALINE HCl 50 MG TABLET  
110x100 เม็ด

22000 55,319.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
22,000.00

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M129/1165 ลงวนัที่  
15/11/2564

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

4173 4,173.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
4,173.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M130/1165 ลงวนัที่  
15/11/2564

119 MAGNESIUM HYDROXIDE 400 MG/5 ML
 ORAL 240 ML  720 ขวด

15408 15,408.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
15,408.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M131/1165 ลงวนัที่ 
15/11/2564
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120 LACTULOSE 66.7 G/100 ML (66.7%) 
SYRUP  480 ขวด

26169 37,985.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
26,169.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M134/1165 ลงวนัที่  
15/11/2564

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

26169 37,985.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
26,169.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M134/1165 ลงวนัที่  
15/11/2564

122 TOLPERISONE HCL 50 MG TABLET  
15x1000 เม็ด

4950 4,950.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
4,950.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M140/1165 ลงวนัที่  
17/11/2564

123 DOPAMINE HCL 250 MG/10 ML 
INJECTION  80 amp

3070.9 3,769.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
3,070.90

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M44/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

124 METOCLOPRAMIDE 10 MG TABLET  
10x500 เม็ด

3070.9 3,769.30 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
3,070.90

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M44/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

125 3% SODIUM CHLORIDE 500 ML 
INJECTION  160 ถุง

4864 5,136.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
4,864.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M45/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

126 PENICILLIN V POTASSIUM 250 MG 
TABLET  4x1000 เม็ด

2480 3,038.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด
2,480.00

บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M46/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

127 ขมิ้นชัน 500 MG แคปซูล  60x100 เม็ด 4200 6,034.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด
4,200.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M47/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

128 FLUNARIZINE 5 MG CAPSULE  5x1000 
เม็ด

1710 1,710.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากัด
1,710.00

บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M48/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

129 KETAMINE 500 MG/10 ML INJECTION 
(วตัถุออกฤทธิ์ ป.2)  12 vial

2520 2,520.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
2,520.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M49/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564
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วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

130 EPHEDRINE 30 MG/ML INJECTION (วตัถุ
ออกฤทธิ์ ป.2)  220 amp

2530 2,530.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
2,530.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M50/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

131 METHYLPHENIDATE 10 MG TABLET 
(วตัถุออกฤทธิ์ ป.2)  22x200 เม็ด

17600 17,600.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา
17,600.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหาร
และยา

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M54/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

132 AZITHROMYCIN 500 MG INJECTION  
230 vial

137816 137,816.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
137,816.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M55/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

133 EPOETIN BETA 30,000 IU/0.6 ML 
INJECTION PREFILLED SYRINGE  55 
หลอด

481393 481,393.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
481,393.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M56/1165 ลงวนัที่ 
01/11/2564

134 LEUPRORELIN ACETATE 11.25 MG 
PREFILLED SYRINGE  18 หลอด

132894 132,894.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
132,894.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M57/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

135 RABIES IMMUNOGLOBULIN (HORSE) 
1000 IU/5 ML INJECTION  200 vial

102000 102,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไบโอจนีีเทค  จ ากัด
102,000.00

บริษัท ไบโอจนีีเทค  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M58/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

136 LOSARTAN POTASSIUM 50 MG TABLET
  168x300 เม็ด

35952 55,440.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
35,952.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M59/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

137 FUROSEMIDE 20 MG/2 ML INJ.  2,000 
amp

10700 10,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
10,700.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M60/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

138 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 MG 
CAPSULE  36x500 เม็ด

23400 30,623.40 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
23,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M61/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

139 CHLORPROMAZINE HCL 100 MG 
TABLET  40x500 เม็ด

10310.8 16,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
10,310.80

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M62/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564

140 PHENOBARBITAL SODIUM 200 MG/ML 
INJ.(วตัถุ ป.4)  40 amp

4400 4,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
4,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M63/1165 ลงวนัที่  
01/11/2564



ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

141 AMINOPHYLLINE 250 MG/10 ML 
INJECTION  400 amp

44900 49,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด
44,900.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M64/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

142 MAGNESIUM SULFATE 50% 2 ML 
INJECTION  4,500 amp

44900 49,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด
44,900.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M64/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

143 DOMPERIDONE MALEATE 10 MG 
TABLET  50x500 เม็ด

23384 26,784.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
23,384.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M65/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

144 CHLOROQUINE PHOSPHATE 250 MG 
TABLET  2x1000 เม็ด

23384 26,784.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
23,384.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M65/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

145 POVIDONE IODINE 7.5% SCRUB 450 
ML LBS.  216 ขวด

23384 26,784.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
23,384.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M65/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

146 ACETYLCYSTEINE 200 MG POWDER 5 G
  370x50 ซอง

18870 18,870.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด
18,870.00

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M66/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

147 NOREPINEPHRINE BITARTRATE 4 MG/4 
ML INJECTION  1,600 amp

63344 89,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  
จ ากัด
63,344.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M68/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

148 CLOTRIMAZOLE 1% (1 G/100 G) 
CREAM 5 G  660 หลอด

5293.2 6,811.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
5,293.20

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

M69/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

149 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 
ORAL PASTE 5 G  84 หลอด

5293.2 6,811.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
5,293.20

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

M69/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

150 HYDROXYCHLOROQUINE 200 MG 
TABLET  45x100 เม็ด

20250 45,068.40 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
20,250.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M70/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

151 SODIUM CHLORIDE 300 MG TABLET  
54x250 เม็ด

7560 7,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
7,560.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M71/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

152 INSULIN SOLUBLE 100 U/ML 10 ML 
INJECTION  100 vial

27550 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
27,550.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M72/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564



ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
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วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

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

27550 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
27,550.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M72/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

154 ENTACAPONE 200 MG TABLET  16x100
 เม็ด

52558.4 52,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จ ากัด
52,558.40

บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M73/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

155 DIOSMIN 450 MG+HESPERIDIN 50 MG 
TABLET  6x450 เม็ด

6882 6,882.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  จ ากัด
6,882.00

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M74/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

156 DIMENHYDRINATE 50 MG TABLET  
30x1000 เม็ด

15600 20,640.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
15,600.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M75/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

157 GRISEOFULVIN 500 MG TABLET  
60x100 เม็ด

15600 20,640.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
15,600.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M75/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

158 1/2 D-10-S 1000 ML INJECTION  340 ถุง 17621 17,621.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
17,621.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M76/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

159 FLECAINIDE ACETATE 100 MG TABLET 
 7x60 เม็ด

17621 17,621.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
17,621.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M76/1165 ลงวนัที่ 
02/11/2564

160 PHENYTOIN SODIUM 250 MG/5 ML 
INJECTION  340 vial

40018 85,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท เอวเีอส มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด M77/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

161 BUDESONIDE 64 MCG/DOSE NASAL 
SPRAY 120 DOSES  48 ขวด

17802.66 41,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
17,802.66

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M78/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

162 TRAMADOL 50 MG CAPSULE  350x100 
เม็ด

17802.66 41,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
17,802.66

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M78/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564



ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

163 MEDROXYPROGESTERONE 2.5 MG 
TABLET  7x1000 เม็ด

10785.6 10,785.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง
การแพทย ์จ ากัด
10,785.60

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลม
ทองการแพทย ์จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M80/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

164 BRINZOLAMIDE 1% OPHTHALMIC 
SUSPENSION 5 ML  300 ขวด

70299 73,830.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
70,299.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M81/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

165 NORTRIPTYLINE 10 MG TABLET  6,000 
เม็ด

3480 3,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด
3,480.00

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M82/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

166 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100 ML 
INJECTION  8,600 ถุง

98556 138,030.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วี.แอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ  จ ากัด
98,556.00

บริษัท วี.แอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M83/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

167 TICAGRELOR 90 MG TABLET  12x60 เม็ด 11556 11,592.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
11,556.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M84/1165 ลงวนัที่  
02/11/2564

168 MEBEVERINE HCl 135 MG TABLET  
65x100 เม็ด

36150 76,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
36,150.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M85/1165 ลงวนัที่   
04/11/2564

169 PIOGLITAZONE HCl 30 MG TABLET  
70x500 เม็ด

36150 76,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
36,150.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M85/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

170 CARBOMER 0.2%+CETRIMIDE 0.01% 
EYE GEL 10 G  370 หลอด

38006.4 38,006.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
38,006.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M86/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

171 UREA CREAM 10% 35 G  320 หลอด 30160 30,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
30,160.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M88/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

172 ครีมไพลจซีาล (ไพล 14%+น้ ามันระก า 
10%) 15 G  720 หลอด

30160 30,160.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
30,160.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M88/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564



ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

173 SILVER SULFADIAZINE 1% CREAM 25 G
  540 หลอด

13500 13,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
13,500.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M89/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

174 TIOTROPIUM Br 18 MCG INHALATION 
(30 CAPSULE/กล่อง)  160 กล่อง

84364.15 84,413.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
84,364.15

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M90/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

175 INSULIN ASPART 300 IU/3 ML PENFILL 
 25 หลอด

84364.15 84,413.75 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
84,364.15

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M90/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

176 CISATRACURIUM BESYLATE 10 MG/5 
ML INJECTION  2,000 vial

340000 342,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
340,000.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M91/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

177 POTASSIUM CHLORIDE 500 MG 
TABLET  20x500 เม็ด

6300 6,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล
 ประเทศไทย
6,300.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M92/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

178 FOLIC ACID 5 MG TABLET  110x1000 
เม็ด

34240 75,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
34,240.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M93/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

179 METOPROLOL TARTRATE 100 MG 
TABLET  70x500 เม็ด

34240 75,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
34,240.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M93/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

180 BETAMETHASONE 0.05%+SALICYLIC 
3% OINTMENT 15 G  5x12 หลอด

65900 83,432.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
65,900.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M94/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

181 CICLOSPORIN 25 MG CAPSULE 
(CYCLOSPORIN)  56x50 เม็ด

65900 83,432.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
65,900.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M94/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

182 METHIMAZOLE 5 MG TABLET  40x500 
เม็ด

65900 83,432.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
65,900.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M94/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

183 COLISTIN 150 MG INJECTION 
(COLISTIMETHATE)  330 vial

39600 39,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิล้ เมดิคอล จ ากัด
39,600.00

บริษัท เอเบิล้ เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M96/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564



ล าดับที่ งานทีซ้ื่อหรอืจัดจ้าง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้ทีเ่สนอราคาและราคาทีเ่สนอ รายชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเวชภณัฑ์ยาและมใิชย่า เดอืนพฤศจกิายน   2564                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมงุ

184 SULFAMETHOXAZOLE 400 
MG+TRIMETHOPRIM 80 MG TABLET  
50x500 เม็ด

13500 13,803.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
13,500.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M97/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

185 มะขามแขก 7.5 MG TABLET (SENNA 
GLYCOSIDES)  400x100 เม็ด

24000 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
24,000.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M98/1165 ลงวนัที่  
04/11/2564

186 PARECOXIB 40 MG/2 ML INJECTION  
50x5 vial

48471 48,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
48,471.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

M99/1165 ลงวนัที่ 
04/11/2564

187 TETRACOSACTIDE 250 MCG INJ.  1 amp 700 0.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
700.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

บ3/2565 ลงวนัที่  
02/11/2564

188 ESTRIOL 30 MCG+LACTOBACILLUS 0.1
 BILLION ORGANISMS VAGINAL TAB  30
 เม็ด

1198.19 1,198.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
1,198.19

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วธิกีารจดัซ้ือ

บ4/2565 ลงวนัที่  
15/11/2564
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