


ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 น ้ำมันมะกอก (OLIVE OIL) 450 ML  48 ขวด 7662.14 7,420.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
7,662.14

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E100/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

2 CHLOROXYLENOL (4.8 G/100 ML) 4000 ML 
GALLON  1 bott

7662.14 7,420.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
7,662.14

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E100/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

3 สติกเกอร์ TERMAL 8x7 CM  450x1000 ดวง 65002.5 65,002.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

อินโนเวชั่น ดิจทิัล พริ นติ ง กรุ๊ป จ้ำกัด
65,002.50

อินโนเวชั่น ดิจทิัล พริ นติ ง กรุ๊ป จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E101/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

4 DISPOSABLE NEEDLE NO.24X1.5 นิ ว (100 ชิ น/
กล่อง)  100 กล่อง

58186.6 60,455.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด
58,186.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E102/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

5 DISPOSABLE NEEDLE NO.18X1.5 นิ ว (100 ชิ น/
กล่อง)  600 กล่อง

58186.6 60,455.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด
58,186.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E102/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

6 DISPOSABLE NEEDLE NO.21X1 นิ ว (100 ชิ น/
กล่อง)  300 กล่อง

58186.6 60,455.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด
58,186.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E102/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

7 DISPOSABLE NEEDLE NO.21X1.5 นิ ว (100 ชิ น/
กล่อง)  30 กล่อง

58186.6 60,455.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด
58,186.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E102/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

8 DISPOSABLE NEEDLE NO.24X1 นิ ว (100 ชิ น/
กล่อง)  100 กล่อง

58186.6 60,455.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด
58,186.60

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E102/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

9 TRACHEOSTOMY TUBE NO.8 (12 MM) 
STAINLESS  5 อัน

7075 7,750.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด
7,075.00

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E103/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

10 ใบมีดผ่ำตัด STAINLESS STEEL NO.11  500 ใบ 7075 7,750.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด
7,075.00

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E103/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

11 สำยยำง NO.200 (TOUNIQUET 15 เมตร)  5 ม้วน 7075 7,750.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด
7,075.00

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E103/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

12 ภำชนะบรรจหุัวเข็มสีเหลือง ขนำด 6.2 ลิตร  200 ใบ 25680 25,680.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
25,680.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E104/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

13 ภำชนะบรรจหุัวเข็มสีเหลือง ขนำด 3.2 ลิตร  200 ใบ 25680 25,680.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
25,680.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E104/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  พฤศจกิำยน  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  พฤศจกิำยน  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

14 ELASTIC BANDAGE 2 นิ ว x1.8 M  15 โหล 13075 13,075.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด
13,075.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E105/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

15 ELASTIC BANDAGE 3 นิ ว x1.8 M  20 โหล 13075 13,075.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด
13,075.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E105/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

16 ELASTIC BANDAGE 4 นิ ว x1.8 M  40 โหล 13075 13,075.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด
13,075.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E105/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

17 ถุงซิปใส 9X14 นิ ว (23X35 CM)  200 KG 25500 25,500.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด
25,500.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E106/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

18 ถุงซิปใสสีฟ้ำ 15X23 CM  25 KG 25500 25,500.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด
25,500.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E106/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

19 ถุงมือตรวจโรค STERILE SIZE M (50 คู่/กล่อง) มี
แป้ง  40 กล่อง

14980 14,980.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท พรทิพยเ์วชภัณฑ์ จ้ำกัด
14,980.00

บริษัท พรทิพยเ์วชภัณฑ์ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E107/1166 ลงวนัที่ 
11/11/2565

20 ขวดพลำสติก 500 ML  100 ขวด 7515 7,515.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด
7,515.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E109/1166 ลงวนัที่ 
11/11/2565

21 ขวดยำหยอดตำใส ขนำด 15 ML ฝำน ้ำเงิน  1,000 
ใบ

7515 7,515.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด
7,515.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E109/1166 ลงวนัที่ 
11/11/2565

22 ขวดพลำสติก 30 ML ฝำสีน ้ำเงิน  3,000 ใบ 7515 7,515.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด
7,515.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E109/1166 ลงวนัที่ 
11/11/2565

23 ลูกสูบยำง NO.1  600 อัน 40040 40,040.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด
40,040.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E110/1166 ลงวนัที่ 
11/11/2565

24 ไม้ค ้ำแขน (CRUTCH)  NO.46  20 คู่ 40040 40,040.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด
40,040.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E110/1166 ลงวนัที่ 
11/11/2565

25 ไม้ค ้ำแขน (CRUTCH)  NO.50  30 คู่ 40040 40,040.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด
40,040.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E110/1166 ลงวนัที่ 
11/11/2565

26 ลูกสูบยำง NO.6  10 อัน 40040 40,040.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด
40,040.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E110/1166 ลงวนัที่ 
11/11/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  พฤศจกิำยน  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

27 ถุงซิปใส 15X23 CM  125 KG 13750 13,750.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด
13,750.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E117/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

28 BACTERIA VIRUS FILTER  1,000 ชิ น 32000 32,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ้ำกัด
32,000.00

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ้ำกัด

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E119/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

29 HEMODIALYSIS SPRING-A (K2,Ca3.5) SOL 5.5 
LITRE  50 ขวด

3900 3,900.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซี ว ีพี เมดิคอล เทคโนโลย ีจ้ำกัด
3,900.00

บริษัท ซี ว ีพี เมดิคอล เทคโนโลย ีจ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E120/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

30 เจลหล่อล่ืน (LUBRICATION JELLY) 50 G  200 
หลอด

5000 5,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ้ำกัด
5,000.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E121/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

31 ถุง SUCTION ขนำดไม่น้อยกวำ่ 1.5 ลิตร  200 ขวด 19000 19,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วสิ จ้ำกัด
19,000.00

บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วสิ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E122/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

32 GAUZE DRAIN 0.25 นิ ว X 4YD  200 ชิ น 89420 89,627.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด
89,420.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E123/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

33 EYE PAD แบบหนำ  6x25 ชิ น 89420 89,627.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด
89,420.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E123/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

34 ส้ำลีก้อน (COTTON BALL) SIZE 0.35 กรัม 450 
G/ถุง  100 ถุง

89420 89,627.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด
89,420.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E123/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

35 COTTON WOOL 450 G  800 ม้วน 89420 89,627.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด
89,420.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E123/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

36 แผ่นท้ำควำมสะอำด 200 แผ่น/ขวด 
(ISOPROPANOL)  100 ขวด

39600 39,600.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ้ำกัด
39,600.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E124/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

37 CHLORHEXIDINE 1% (1 G/100 G) CREAM 50 G
  20 หลอด

39600 39,600.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ้ำกัด
39,600.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E124/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

38 CHLORHEXIDINE 0.12% IN WATER 60 ML  150
 ขวด

39600 39,600.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ้ำกัด
39,600.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E124/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565
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39 BLUE PAD 18X27 นิ ว (SIZE L)  15x180 แผ่น 19102.5 19,102.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท มำร์เก็ตติ ง อินเทลลิเจน้ท์ กรุ๊ป จ้ำกัด
19,102.50

บริษัท มำร์เก็ตติ ง อินเทลลิเจน้ท์ กรุ๊ป จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E125/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

40 ชุดให้สำรละลำย(IV Set)มีหำง Y-SITE 15 
DROPs/ML  320 set

2560 2,560.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ้ำกัด
2,560.00

บริษัท เมดิทอป จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E126/1166 ลงวนัที่ 
16/11/2565

41 TRANSPORE WHITE 1 นิ วx 10 หลำ (12ม้วน/
กล่อง)  50 กล่อง

89773 89,773.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
89,773.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E128/1166 ลงวนัที่ 
17/11/2565

42 TEGADERM HYDROGEL 15G  400 หลอด 89773 89,773.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
89,773.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E128/1166 ลงวนัที่ 
17/11/2565

43 PLASTER ขนำด 12 นิ ว  20 ม้วน 89773 89,773.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
89,773.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E128/1166 ลงวนัที่ 
17/11/2565

44 PLASTER ผ้ำ 3 นิ วX10 หลำ (4 ท่อน)  20 ม้วน 89773 89,773.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
89,773.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E128/1166 ลงวนัที่ 
17/11/2565

45 MEDICUT(IV CATHETER) NO.20X1.25นิ ว(50 
ชิ น/กล่อง)  100x50 อัน

67945 67,945.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
67,945.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E134/1166 ลงวนัที่ 
18/11/2565

46 ชุดให้เลือด (BLOOD SET)  1,500 set 67945 67,945.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
67,945.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E134/1166 ลงวนัที่ 
18/11/2565

47 ชุดทดสอบ บอแรกซ์ในอำหำร (50 test/กล่อง)  15
 กล่อง

1942.05 1,942.05 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
1,942.05

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E82/1166 ลงวนัที่ 
02/11/2565

48 ชุดทดสอบ กรดซำลิไซลิคในอำหำร (50 test/ชุด)  
15 ชุด

2214.9 2,214.90 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
2,214.90

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E83/1166 ลงวนัที่ 
02/11/2565

49 ชุดทดสอบ โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอำหำร (100 
Test/ชุด)  13 ชุด

1112.8 1,112.80 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
1,112.80

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E84/1166 ลงวนัที่ 
02/11/2565

50 ถ้วยไอโอดีน 2 OZ  10 ใบ 33520 35,320.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด
33,520.00

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E88/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565
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51 กรรไกรตัดไหมตรง เล็ก 4.5 นิ ว(11-11.5 CM)  10 
อัน

33520 35,320.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด
33,520.00

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E88/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

52 กรรไกรตัดกอซ ขนำด 7 นิ ว (18 CM)  3 อัน 33520 35,320.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด
33,520.00

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E88/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

53 SPECULUM S GRAVE  60 ชิ น 33520 35,320.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด
33,520.00

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E88/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

54 SPECULUM M GRAVE  30 ชิ น 33520 35,320.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด
33,520.00

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E88/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

55 NEEDLE HOLDER 16 CM  10 ชิ น 33520 35,320.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด
33,520.00

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E88/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

56 หมุดหยัง่แผล  13 CM  10 ชิ น 33520 35,320.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด
33,520.00

บริษัท เอ็มฟำ เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E88/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

57 THORACIC CATHETER NO.28  30 อัน 4025 4,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด
4,025.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E89/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

58 THORACIC CATHETER NO.20  5 อัน 4025 4,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด
4,025.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E89/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

59 MEDICUT (IV CATHETER) NO.22X1 นิ ว(50 ชิ น/
กล่อง)  180x50 อัน

96514 96,514.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
96,514.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E90/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

60 MEDICUT(IV CATHETER) NO.18X1.25นิ ว(50 
ชิ น/กล่อง)  40x50 อัน

96514 96,514.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
96,514.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E90/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

61 INFUSION PUMP SET (20 ชิ น/กล่อง)  800 set 51360 59,920.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
51,360.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E91/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

62 ELASTIC BANDAGE 4 นิ ว x2.2 M  40 โหล 92983 92,983.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
92,983.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E92/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

63 ELASTIC BANDAGE 6 นิ ว x2.2 M  25 โหล 92983 92,983.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
92,983.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E92/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565
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64 PLASTER MICROPORE 1/2 นิ ว (24 ชิ น/กล่อง)  
20 กล่อง

92983 92,983.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
92,983.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E92/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

65 PLASTER MICROPORE 1 นิ ว (12 ชิ น/กล่อง)  200
 กล่อง

92983 92,983.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
92,983.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E92/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

66 ALCOHOL HANDRUB 500 ML เคร่ือง AUTO  
100 ขวด

16050 16,050.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
16,050.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E93/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

67 SYRINGE DISPOSABLE 3 ML (100 ชิ น/กล่อง)  
450 กล่อง

94406.1 153,652.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด
94,406.10

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E94/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

68 SYRINGE DISPOSABLE 20 ML (50 ชิ น/กล่อง)  
100 กล่อง

94406.1 153,652.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด
94,406.10

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E94/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

69 SYRINGE DISPOSABLE 50 ML (30 ชิ น/กล่อง)  80
 กล่อง

94406.1 153,652.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด
94,406.10

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E94/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

70 MULTI CAP  500 ชิ น 2700 2,700.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ้ำกัด
2,700.00

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E95/1166 ลงวนัที่ 
01/11/2565

71 AIR WAY NO.2 (80 MM)  300 อัน 7412 7,412.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ำกัด
7,412.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E96/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

72 ไม้กดลิ น DISPOSABLE STERILED (100 ชิ น/กล่อง)
  1,200 อัน

7412 7,412.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ำกัด
7,412.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E96/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

73 FORCEP  5.5 นิ ว NON TOOTH (14CM)  20 ชิ น 7412 7,412.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ำกัด
7,412.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E96/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

74 DOUBLE LUMEN CAT.UV 
INSERTION15.5FRX23CM PERMANENT  15 ชิ น

135000 135,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ้ำกัด
135,000.00

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E98/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

75 ชุดเตรียมล้ำงไต แบบปรำศจำกเชื อ 
(HEMODIALYSIS SET)  500 set

24500 22,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด สรวยี ์258
24,500.00

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด สรวยี ์258 มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E99/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565
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76 MU-TIP (ดูดน ้ำมูกเด็ก)  500 ชิ น 24500 22,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด สรวยี ์258
24,500.00

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด สรวยี ์258 มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

E99/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

77 ROPINIROLE 2 MG PROLONGED-RELEASE 
TABLET  160x28 เม็ด

63444.58 63,470.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
63,444.58

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M241/1166 ลงวนัที่ 
02/11/2565

78 PROCATEROL HCl 25 MCG TABLET  3x500 เม็ด 63444.58 63,470.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
63,444.58

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M241/1166 ลงวนัที่ 
02/11/2565

79 PROGESTERONE 100 MG CAPSULE  40x30 เม็ด 63444.58 63,470.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
63,444.58

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M241/1166 ลงวนัที่ 
02/11/2565

80 RABIES IMMUNOGLOBULIN (HORSE) 1000 
IU/5 ML INJECTION  220 vial

112200 112,200.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไบโอจนีีเทค  จ้ำกัด
112,200.00

บริษัท ไบโอจนีีเทค  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M242/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

81 MEROPENEM 1 G INJECTION  600 vial 62916 141,240.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดดิ ง จ้ำกัด
62,916.00

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดดิ ง จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M243/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

82 LEVETIRACETAM 250 MG TABLET  550x30 เม็ด 61792.5 274,560.00 เฉพำะเจำะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ้ำกัด
61,792.50

บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M244/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

83 GLUCOSE 50% 50 ML INJECTION (DEXTROSE) 
 3,500 vial

57855 57,855.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท สตำร์แล็บ จ้ำกัด
57,855.00

บริษัท สตำร์แล็บ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M245/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

84 ยำน ้ำมันกัญชำ TETRAHYDROCANNABINOL 5 
ML  60 ขวด

28500 28,500.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
28,500.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M246/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

85 DIAZEPAM 2 MG TABLET (วตัถุออกฤทธิ์ ป.4)  
6x500 เม็ด

449.4 1,200.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
449.40

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M247/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

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

76420 76,780.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ฟำร์ม่ำ อินโนวำ  จ้ำกัด
76,420.00

บริษัท ฟำร์ม่ำ อินโนวำ  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M249/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

87 STERILE WATER FOR INJECTION 10 ML  
18,000 amp

76420 76,780.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ฟำร์ม่ำ อินโนวำ  จ้ำกัด
76,420.00

บริษัท ฟำร์ม่ำ อินโนวำ  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M249/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565
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88 PENICILLIN G SODIUM 5.0 MU INJECTION  300 
vial

9600 6,420.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำส์  จ้ำกัด
9,600.00

บริษัท เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำส์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M250/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

89 METHIMAZOLE 5 MG TABLET  60x500 เม็ด 94750 107,256.60 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด
94,750.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M251/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

90 DOXAZOSIN 4 MG IMMEDIATE RELEASE 
TABLET  600x100 เม็ด

94750 107,256.60 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด
94,750.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M251/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

91 BENZBROMARONE 100 MG FILM-COATED 
TABLET  30x100 เม็ด

94750 107,256.60 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด
94,750.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M251/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

92 LEVOTHYROXIN SODIUM 0.1 MG (100 MCG) 
TABLET  70x500 เม็ด

94750 107,256.60 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด
94,750.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M251/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

93 LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5 MG 
TABLET  400x10 เม็ด

22400 38,400.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ้ำกัด
22,400.00

บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M252/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

94 1/2 D-10-S 1000 ML INJECTION  80 ถุง 67524 67,524.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
67,524.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M253/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

95 D-5-W 1000 ML (DEXTROSE 5 G/100 ML 
SOLUTION)  200 ถุง

67524 67,524.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
67,524.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M253/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

96 LEUPRORELIN ACETATE 11.25 MG PREFILLED
 SYRINGE  8 หลอด

67524 67,524.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
67,524.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M253/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

97 CARBOMER 0.2%+CETRIMIDE 0.01% EYE GEL 
10 G  950 หลอด

97584 97,584.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
97,584.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M254/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

98 CALCIUM FOLINATE 50 MG/5 ML INJECTION  
80 vial

5992 28,162.40 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ้ำกัด
5,992.00

บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M255/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

99 MULTIVITAMINS ORAL DROPS 15 ML  48 ขวด 3081.6 3,081.60 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ้ำกัด
3,081.60

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M256/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

100 ACTIVATED CHARCOAL POWDER 5 G  6x25 
ซอง

2086.5 2,086.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน  จ้ำกัด
2,086.50

บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M257/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565
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101 METRONIDAZOLE 200 MG TABLET  10x1000 
เม็ด

3338.4 7,850.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ้ำกัด
3,338.40

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M258/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

102 AMILORIDE 5 MG+HYDROCHLOROTHIAZIDE 
50 MG TABLET  6x500 เม็ด

3338.4 7,850.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ้ำกัด
3,338.40

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M258/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

103 CEFTRIAXONE 250 MG+LIDOCAINE HCL 1% 
INJECTION  125 vial

3611.25 3,611.25 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด
3,611.25

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M259/1166 ลงวนัที่ 
03/11/2565

104 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.02% CREAM 5
 G  300 หลอด

15600 16,371.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โปลิฟำร์ม  จ้ำกัด
15,600.00

บริษัท โปลิฟำร์ม  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M260/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

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

15600 16,371.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โปลิฟำร์ม  จ้ำกัด
15,600.00

บริษัท โปลิฟำร์ม  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M260/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

106 SERTRALINE HCl 50 MG TABLET  330x100 เม็ด 54450 165,957.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เมดไลน์  จ้ำกัด
54,450.00

บริษัท เมดไลน์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M261/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

107 HYDROXYETHYL STARCH 6% 500 ML 
INJECTION  20 ถุง

8346 8,346.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
8,346.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M262/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

108 CHLORPROMAZINE HCL 100 MG TABLET  
20x1000 เม็ด

29320 50,780.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง  จ้ำกัด
29,320.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M263/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

109 CAPTOPRIL 25 MG TABLET  500 เม็ด 29320 50,780.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง  จ้ำกัด
29,320.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M263/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

110 METOPROLOL TARTRATE 100 MG TABLET  
70x500 เม็ด

29320 50,780.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง  จ้ำกัด
29,320.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M263/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

111 LIDOCAINE SPRAY 10% 50 ML  10 ขวด 82633.5 82,633.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ้ำกัด
82,633.50

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M264/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

112 BUPIVACAINE 0.5% SPINAL HEAVY 4 ML 
INJECTION HYPERBARIC  550 amp

82633.5 82,633.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ้ำกัด
82,633.50

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M264/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565
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113 BUPIVACAINE 0.5% 100 MG/20 ML INJECTION 
ISOBARIC  140 vial

82633.5 82,633.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ้ำกัด
82,633.50

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M264/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

114 FLUTICASONE PROPIONATE 125 MCG/DOSE 
INHALATION 120 DOSE  80 หลอด

40328.3 40,328.30 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
40,328.30

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M265/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

115 PAMIDRONATE DISODIUM 30 MG/10 ML 
INJECTION  30 vial

40328.3 40,328.30 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
40,328.30

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M265/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

116 DAPAGLIFLOZIN 10 MG FILM-COATED 
TABLET  92x30 เม็ด

104247.96 124,034.40 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
104,247.96

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M267/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

117 เถำวลัยเ์ปรียง 500 MG แคปซูล  20x500 เม็ด 14600 19,875.40 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ้ำกัด
14,600.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M268/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

118 ขมิ นชัน 500 MG แคปซูล  130x100 เม็ด 14600 19,875.40 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ้ำกัด
14,600.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M268/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

119 ยำแก้ไอผสมมะขำมป้อม 40% สูตรเยน็ 60 ML  
6,600 ขวด

46200 46,200.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท พนำพัฒน์ คอมเมอร์เชียล จ้ำกัด
46,200.00

บริษัท พนำพัฒน์ คอมเมอร์เชียล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M270/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

120 ALLOPURINOL 100 MG TABLET  120x500 เม็ด 26964 46,800.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
26,964.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M271/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

121 NAPROXEN 250 MG TABLET  84x500 เม็ด 44940 54,600.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
44,940.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M272/1166 ลงวนัที่ 
04/11/2565

122 DEXTRAN 40 (10%)+NaCl 0.9% 500 ML 
INJECTION  10 ถุง

4066 4,254.40 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
4,066.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M273/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

123 AMOXICILLIN+CLAVULANATE 400+57 MG/5 
ML DRY SYRUP 70 ML  100 ขวด

8025 13,910.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด
8,025.00

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M275/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

124 AZITHROMYCIN 200 MG/5 ML DRY SYRUP 15
 ML  300 ขวด

27285 62,595.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดดิ ง จ้ำกัด
27,285.00

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดดิ ง จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M277/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565
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125 CLOPIDOGREL 75 MG TABLET  350x28 เม็ด 56175 137,886.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
56,175.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M278/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

126 CILOSTAZOL 100 MG TABLET  1,400 เม็ด 16800 29,568.00 เฉพำะเจำะจง 
(บัญชีนวตักรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด
16,800.00

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M279/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

127 HYDROXYCARBAMIDE 500 MG CAPSULE  
23x100 เม็ด

32731.3 32,798.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท อเมริกัน ไต้หวนั ไบโอฟำร์ม จ้ำกัด
32,731.30

บริษัท อเมริกัน ไต้หวนั ไบโอฟำร์ม จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M280/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

128 AZATHIOPRINE 50 MG TABLET  36x100 เม็ด 57720 58,455.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ฟำร์มำดิกำ  จ้ำกัด
57,720.00

บริษัท ฟำร์มำดิกำ  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M281/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

129 ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG SL TABLET  
35x100 เม็ด

57720 58,455.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ฟำร์มำดิกำ  จ้ำกัด
57,720.00

บริษัท ฟำร์มำดิกำ  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M281/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

130 THEOPHYLLINE 200 MG CONTROLL RELEASE
 CAPSULE  200x100 เม็ด

57720 58,455.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ฟำร์มำดิกำ  จ้ำกัด
57,720.00

บริษัท ฟำร์มำดิกำ  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M281/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

131 FUSIDIC ACID 2% (2 G/100 G) CREAM 5 G  
250 หลอด

9500 9,500.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982)  จ้ำกัด
9,500.00

บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982)  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M283/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

132 FERROUS FUMARATE DROP 45 MG/0.6 ML 15
 ML  2,280 ขวด

60990 60,990.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด
60,990.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M284/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

133 UREA CREAM 10% 35 G  300 หลอด 11400 11,400.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท บำงกอก ดรัก จ้ำกัด
11,400.00

บริษัท บำงกอก ดรัก จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M286/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

134 COLCHICINE 0.6 MG TABLET  42x500 เม็ด 6300 10,500.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ้ำกัด
6,300.00

บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M287/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

135 GLYCERYL GUAIACOLATE (GUAIFENESIN) 100
 MG/5 ML SYRUP 60 ML  400 ขวด

3852 3,852.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จ้ำกัด
3,852.00

บริษัท พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M288/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565
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136 DIGOXIN 500 MCG/2 ML INJECTION  6x5 amp 1052.88 1,052.88 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ้ำกัด
1,052.88

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M289/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

137 ERYTHROMYCIN ESTOLATE 125 MG/5 ML 
SYRUP 60 ML  100 ขวด

2800 3,240.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท นิวไลฟ์  ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด
2,800.00

บริษัท นิวไลฟ์  ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M290/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

138 PROPRANOLOL HCl  40 MG TABLET  4x1000 
เม็ด

2800 3,240.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท นิวไลฟ์  ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด
2,800.00

บริษัท นิวไลฟ์  ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M290/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

139 ครีมพญำยอ 4.0-5.0% CREAM 10 G  90 หลอด 2453.5 2,453.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ้ำกัด
2,453.50

บริษัท รักษ์สุข จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M291/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

140 ชำชงกระเจี๊ยบ 2.5 กรัม/ซอง (10 ซอง/แพ็ค)  23 
pack

2453.5 2,453.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ้ำกัด
2,453.50

บริษัท รักษ์สุข จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M291/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

141 PRAZOSIN 1 MG TABLET  25x500 เม็ด 2500 4,875.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น  จ้ำกัด
2,500.00

บริษัท นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M293/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

142 EPOETIN ALFA 4000 IU/ML SOLUTION FOR 
INJECTION  300 vial

53928 96,300.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
53,928.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M295/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565

143 AZACITIDINE 100 MG INJECTION  28 vial 210000 456,890.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท อินโดไชน่ำ เฮลท์ แคร์  จ้ำกัด
210,000.00

บริษัท อินโดไชน่ำ เฮลท์ แคร์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M296/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565

144 IFOSFAMIDE 1 G INJECTION  40 vial 56175 56,175.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
56,175.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M297/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565

145 MESNA 400 MG/4 ML INJECTION  5x15 vial 56175 56,175.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
56,175.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M297/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565

146 SALMETEROL+FLUTICASONE 50/250 MCG 60
 DOSE ACCUHALER  120 หลอด

55468.8 56,110.80 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
55,468.80

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M298/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565

147 CARBOPLATIN 450 MG/ 45 ML INJECTION  20 
vial

13867.2 25,016.60 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ้ำกัด
13,867.20

บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M299/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565
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148 FINASTERIDE 5 MG TABLET  6,500 เม็ด 13000 36,400.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ที. แมน ฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด
13,000.00

บริษัท ที. แมน ฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M300/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565

149 IODIXANOL 320 MG.I/1 ML INJECTION 50 ML 
(NONIONIC ISO)  20 vial

31030 31,030.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
31,030.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M301/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565

150 1/5 D-10-S 500 ML INJECTION  220 ถุง 6270 6,270.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ้ำกัด 
(มหำชน)
6,270.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ้ำกัด 
(มหำชน)

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M302/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565

151 BETAMETHASONE VALERATE 0.1% CREAM 5 
G  400 หลอด

3200 3,424.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
3,200.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M303/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565

152 FUROSEMIDE 40 MG TABLET  140x500 เม็ด 19474 31,500.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
19,474.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M305/1166 ลงวนัที่ 
08/11/2565

153 TRIHEXYPHENIDYL HCL 2 MG  TABLET  
120x500 เม็ด

12577.2 12,600.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
12,577.20

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M306/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

154 CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10 MG/ML 
INJ.  600 amp

1344 1,350.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
1,344.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M307/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

155 COMPOUND CARDAMOM MIXTURE 180 ML 
(CARMINATIVE MIXTURE)  240 ขวด

3852 3,852.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
3,852.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M308/1166 ลงวนัที่ 
09/11/2565

156 SPIRONOLACTONE 25 MG TABLET  24x500 
เม็ด

74080 114,823.36 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด
74,080.00

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M309/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

157 ENALAPRIL MALEATE 20 MG TABLET  
190x1000 เม็ด

74080 114,823.36 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด
74,080.00

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M309/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565
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งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  พฤศจกิำยน  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

158 DIQUAFOSOL SODIUM 3% EYE DROPS 5 ML  
20 ขวด

33661.45 33,670.70 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด
33,661.45

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M310/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

159 CICLOSPORIN 0.1% EYE DROP 0.3 ML  7x30 
หลอด

33661.45 33,670.70 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด
33,661.45

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M310/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

160 TAFLUPROST 0.0015% EYE DROPS 0.3 ML  
43x30 หลอด

33661.45 33,670.70 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด
33,661.45

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M310/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

161 GENTAMICIN 80 MG/2 ML INJECTION  650 
amp

5380 5,977.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด แอล. บ.ี เอส. แลบบอเร
ตอร่ี
5,380.00

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด แอล. บ.ี เอส. แลบบอเร
ตอร่ี

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M311/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

162 DIMENHYDRINATE 50 MG/ML INJECTION  500 
amp

5380 5,977.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด แอล. บ.ี เอส. แลบบอเร
ตอร่ี
5,380.00

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด แอล. บ.ี เอส. แลบบอเร
ตอร่ี

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M311/1166 ลงวนัที่ 
07/11/2565

163 CEFAZOLIN SODIUM 1 G INJECTION  2,000 vial 28900 40,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) 
จ้ำกัด
28,900.00

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) 
จ้ำกัด

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M312/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

164 NICARDIPINE HCL 10 MG/10 ML INJECTION  
250 amp

14300 63,677.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
14,300.00

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M313/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

165 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250 MCG 
120 DOSE INHALER  300 หลอด

168846 170,130.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
168,846.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M314/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

166 RITUXIMAB 100 MG/10 ML INJECTION  5 vial 11716.5 24,867.95 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
11,716.50

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M315/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  พฤศจกิำยน  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

167 PIPERAZILLIN 4 G+TAZOBACTAM 500 MG 
INJECTION  1,350 vial

101115 144,450.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เมดติจดู จ้ำกัด
101,115.00

บริษัท เมดติจดู จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M317/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

168 DOLUTEGRAVIR 50 MG TABLET  18x30 เม็ด 9630 11,518.20 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
9,630.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M318/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

169 AMOXICILLIN 1 G+CLAVULANIC ACID 200 MG 
INJECTION  500 vial

14980 39,055.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
14,980.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M319/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

170 CARBAMAZEPINE 200 MG TABLET  14x500 เม็ด 8400 9,730.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โปลิฟำร์ม  จ้ำกัด
8,400.00

บริษัท โปลิฟำร์ม  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M320/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

171 RISPERIDONE 2 MG TABLET  490x60 เม็ด 98000 103,782.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
98,000.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M322/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

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

85800 96,720.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
85,800.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M323/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

173 LIDOCAINE HCL 1% (10 MG/ML) 20 ML INJ  
400 vial

8528 8,528.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
8,528.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M324/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

174 DEFERIPRONE 500 MG TABLET  70x100 เม็ด 24500 35,070.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
24,500.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M325/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

175 ETHYL ALCOHOL SOLUTION 70% V/V 450 ML
  800 ขวด

22256 22,256.00 เฉพำะเจำะจง 
(GPO ผลิต)

องค์กำรเภสัชกรรม
22,256.00

องค์กำรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M326/1166 ลงวนัที่ 
10/11/2565

176 AMOXICILLIN+CLAVULANATE 400+57 MG/5 
ML DRY SYRUP 70 ML  230 ขวด

16905 31,993.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด
16,905.00

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M327/1166 ลงวนัที่ 
14/11/2565

177 AZITHROMYCIN 500 MG INJECTION  240 vial 84000 143,808.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
84,000.00

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M328/1166 ลงวนัที่ 
14/11/2565

178 IPRATROPIUM 0.02 MG+FENOTEROL 0.05 MG 
INHALATION 200 DOSE  500 หลอด

94695 94,695.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
94,695.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M329/1166 ลงวนัที่ 
14/11/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  พฤศจกิำยน  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

179 HALOPERIDOL 5 MG/1 ML INJECTION  180 
amp

6510 6,801.80 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ้ำกัด
6,510.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M330/1166 ลงวนัที่ 
14/11/2565

180 HALOPERIDOL DECANOATE 50 MG/1 ML 
INJECTION  80 amp

6510 6,801.80 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ้ำกัด
6,510.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M330/1166 ลงวนัที่ 
14/11/2565

181 RITUXIMAB 500 MG/50 ML INJECTION  10 vial 90950 168,325.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
90,950.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M331/1166 ลงวนัที่ 
14/11/2565

182 BUDESONIDE 160 MCG+FORMOTEROL 4.5 
MCG TURBUHALER  50 หลอด

41195 43,335.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
41,195.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M332/1166 ลงวนัที่ 
14/11/2565

183 FLUTICASONE FUROATE27.5MCG/DOSE 
NASAL SPRAY 120 DOSE  200 ขวด

45796 48,150.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
45,796.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M333/1166 ลงวนัที่ 
14/11/2565

184 MEROPENEM 500 MG INJECTION  260 vial 23647 51,565.80 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดดิ ง จ้ำกัด
23,647.00

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดดิ ง จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M334/1166 ลงวนัที่  
14/11/2565

185 SEVOFLURANE 100% LIQUID INHALATION 
250 ML  10 ขวด

46010 46,010.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
46,010.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M335/1166 ลงวนัที่  
14/11/2565

186 SODIUM CHLORIDE 0.9% 1000 ML INJECTION
  4,000 ถุง

96000 128,400.00 E-BIDDING ของ
โรงพยำบำล

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ้ำกัด 
(มหำชน)

M336/1166 ลงวนัที่  
14/11/2565

187 DORZOLAMIDE 20 MG+TIMOLOL 5 MG EYE 
DROP 5 ML  730 ขวด

218708 218,708.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด
218,708.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M337/1166 ลงวนัที่  
14/11/2565

188 ALTEPLASE 50 MG INJECTION  23 vial 479895 479,895.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
479,895.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M338/1166 ลงวนัที่  
14/11/2565

189 EPOETIN ALFA 4000 IU POWDER INJECTION  
1,500 vial

481500 481,500.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท คอสม่ำ เทรดดิ ง จ้ำกัด
481,500.00

บริษัท คอสม่ำ เทรดดิ ง จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M339/1166 ลงวนัที่  
14/11/2565

190 RABIES VACCINE 0.5 ML INJECTION (CPRV 
VERO CELL)  630 vial

163800 185,377.50 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ไบโอวำลิส จ้ำกัด
163,800.00

บริษัท ไบโอวำลิส จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M340/1166 ลงวนัที่  
14/11/2565
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

191 FLUCONAZOLE 200 MG/100 ML SOLUTION 
FOR INFUSION  20 vial

9191.3 9,993.20 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด
9,191.30

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M341/1166 ลงวนัที่  
14/11/2565

192 DOPAMINE HCL 250 MG/10 ML INJECTION  
90 amp

9191.3 9,993.20 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด
9,191.30

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M341/1166 ลงวนัที่  
14/11/2565

193 สหัศธำรำ 500 MG แคปซูล  15x100 เม็ด 3510 4,125.30 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ้ำกัด
3,510.00

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M346/1166 ลงวนัที่  
15/11/2565

194 ชำชงหญ้ำดอกขำว 2 กรัม/ซอง  720 ซอง 3510 4,125.30 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ้ำกัด
3,510.00

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M346/1166 ลงวนัที่  
15/11/2565

195 PREDNISOLONE ACETATE 1% EYE DROP 5 ML
  480 ขวด

28761.6 28,800.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
28,761.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M348/1166 ลงวนัที่  
15/11/2565

196 INSULIN ASPART30%+PROTAMINATED 
INSULIN70% 3 ML PENFILL  1,400 หลอด

247170 247,170.00 E-BIDDING ของ
โรงพยำบำล

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด M349/1166 ลงวนัที่  
16/11/2565

197 OCTOCOG ALFA FACTOR VIII 250 IU 
INJECTION  160 vial

253376 356,096.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
253,376.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M350/1166 ลงวนัที่  
16/11/2565

198 BRIMONIDINE TARTRATE 0.15%(1.5 
MG/ML)EYE DROP 5 ML  800 ขวด

229408 229,640.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
229,408.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M351/1166 ลงวนัที่  
16/11/2565

199 LOSARTAN POTASSIUM 100 MG TABLET  
300x300 เม็ด

67500 198,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด
67,500.00

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M358/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

200 GLIPIZIDE 5 MG TABLET  800x500 เม็ด 41944 120,000.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ้ำกัด
41,944.00

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M359/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

201 CALCITONIN 50 IU/1 ML INJECTION  16x5 amp 11590.24 15,408.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด
11,590.24

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M360/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

202 BACLOFEN 10 MG TABLET  40x200 เม็ด 43560 58,420.56 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด
43,560.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M362/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565
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โรงพยำบำลบำงละมงุ

203 BETAHISTINE MESYLATE 6 MG TABLET  
56x500 เม็ด

43560 58,420.56 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด
43,560.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M362/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

204 SULFASALAZINE 500 MG TABLET  64x100 เม็ด 43560 58,420.56 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด
43,560.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M362/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

205 BETAMETHASONE 0.05%+SALICYLIC 3% 
OINTMENT 15 G  20x12 หลอด

43560 58,420.56 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด
43,560.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M362/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

206 NORFLOXACIN 400 MG TABLET  6,000 เม็ด 6000 7,260.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท มำซำ แลบ  จ้ำกัด
6,000.00

บริษัท มำซำ แลบ  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M363/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

207 FIMASARTAN 60 MG TABLET  120x30 เม็ด 56239.2 56,268.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
56,239.20

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M364/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

208 SUXAMETHONIUM CHLORIDE 500 MG/10 ML 
INJECTION  80 vial

84160 84,160.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
84,160.00

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M365/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

209 HEPARIN SODIUM 25,000 IU/5 ML INJECTION  
600 vial

84160 84,160.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
84,160.00

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M365/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

210 PIOGLITAZONE HCl 30 MG TABLET  250x500 
เม็ด

85000 228,750.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด
85,000.00

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M366/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

211 ASPIRIN 300 MG ENTERIC COATED TABLET  
10x500 เม็ด

1797.6 1,800.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
1,797.60

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M369/1166 ลงวนัที่  
17/11/2565

212 AMOXICILLIN+CLAVULANATE 200+28.5 MG/5
 ML SYRUP 70 ML  100 ขวด

6420 7,991.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด
6,420.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M370/1166 ลงวนัที่  
18/11/2565

213 PERPHENAZINE 8 MG TABLET  34x500 เม็ด 14920 15,284.90 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ้ำกัด
14,920.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M374/1166 ลงวนัที่  
18/11/2565

214 HALOPERIDOL 0.5 MG TABLET  30x1000 เม็ด 14920 15,284.90 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ้ำกัด
14,920.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M374/1166 ลงวนัที่  
18/11/2565
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215 DOMPERIDONE MALEATE 10 MG TABLET  
90x500 เม็ด

22440 33,572.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เฮลท์ตี  มี จ้ำกัด
22,440.00

บริษัท เฮลท์ตี  มี จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M375/1166 ลงวนัที่  
18/11/2565

216 ACICLOVIR  400 MG TABLET  80x70 เม็ด 22440 33,572.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เฮลท์ตี  มี จ้ำกัด
22,440.00

บริษัท เฮลท์ตี  มี จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M375/1166 ลงวนัที่  
18/11/2565

217 GRISEOFULVIN 500 MG TABLET  2,000 เม็ด 22440 33,572.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เฮลท์ตี  มี จ้ำกัด
22,440.00

บริษัท เฮลท์ตี  มี จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M375/1166 ลงวนัที่  
18/11/2565

218 บ้ำรุงโลหิต 500 MG แคปซูล  16x100 เม็ด 2450 2,450.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ้ำกัด
2,450.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M376/1166 ลงวนัที่  
18/11/2565

219 เบญจกูล 400 MG แคปซูล  10x100 เม็ด 2450 2,450.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ้ำกัด
2,450.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M376/1166 ลงวนัที่  
18/11/2565

220 AMPICILLIN SODIUM 250 MG INJECTION  300 
vial

7150 5,470.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำส์  จ้ำกัด
7,150.00

บริษัท เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำส์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M381/1166 ลงวนัที่  
21/11/2565

221 QUININE SULFATE 300 MG TABLET  1,000 เม็ด 7150 5,470.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำส์  จ้ำกัด
7,150.00

บริษัท เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำส์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M381/1166 ลงวนัที่  
21/11/2565

222 TAMSULOSIN 0.4 MG PROLONGED-RELEASE 
TABLET  280x30 เม็ด

83888 117,600.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
83,888.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M382/1166 ลงวนัที่  
21/11/2565

223 ATENOLOL 50 MG TABLET  290x500 เม็ด 73650 170,750.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด
73,650.00

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M383/1166 ลงวนัที่  
21/11/2565

224 ENALAPRIL MALEATE 5 MG TABLET  
240x1000 เม็ด

73650 170,750.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด
73,650.00

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี  
จ้ำกัด

มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M383/1166 ลงวนัที่  
21/11/2565

225 FERROUS FUMARATE 200 MG TABLET  
200x1000 เม็ด

56575 65,556.95 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ้ำกัด
56,575.00

บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M385/1166 ลงวนัที่ 
21/11/2565

226 LORATADINE 10 MG TABLET  85x500 เม็ด 56575 65,556.95 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ้ำกัด
56,575.00

บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M385/1166 ลงวนัที่ 
21/11/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)
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วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
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กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  พฤศจกิำยน  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

227 BUDESONIDE 200 MCG/PUFF INHALER 200 
DOSES (MDI)  130 หลอด

7650.5 11,391.90 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ฮีลลอล ฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด
7,650.50

บริษัท ฮีลลอล ฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M386/1166 ลงวนัที่ 
21/11/2565

228 PYRIDOSTIGMINE BROMIDE 60 MG TABLET  
25x120 เม็ด

65591 69,015.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
65,591.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M387/1166 ลงวนัที่ 
21/11/2565

229 PANTOPRAZOLE SODIUM 40 MG INJECTION  
800 vial

65591 69,015.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
65,591.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M387/1166 ลงวนัที่ 
21/11/2565

230 CISATRACURIUM BESYLATE 10 MG/5 ML 
INJECTION  640 vial

76800 79,136.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
76,800.00

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M388/1166 ลงวนัที่ 
21/11/2565

231 DESFLURANE 240 ML INHALATION VAPOUR 
LIQUID  40 bott

212502 212,529.20 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
212,502.00

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M391/1166 ลงวนัที่ 
22/11/2565

232 MEDROXYPROGESTERONE 150 MG/3 ML 
INJECTION  930 vial

11314 12,951.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ยเูมด้ำ  จ้ำกัด
11,314.00

บริษัท ยเูมด้ำ  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M394/1166 ลงวนัที่ 
22/11/2565

233 IBUPROFEN 200 MG FILM COAT TABLET  
10x500 เม็ด

11314 12,951.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ยเูมด้ำ  จ้ำกัด
11,314.00

บริษัท ยเูมด้ำ  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M394/1166 ลงวนัที่ 
22/11/2565

234 IBUPROFEN 400 MG FILM COAT TABLET  
36x500 เม็ด

10980 14,400.00 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ฟีฮำแล็บ จ้ำกัด
10,980.00

บริษัท ฟีฮำแล็บ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M395/1166 ลงวนัที่ 
22/11/2565

235 APIXABAN 5 MG FILM-COATED TABLET  
16x60 เม็ด

96255.06 111,700.08 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
96,255.06

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M397/1166 ลงวนัที่ 
22/11/2565

236 PARECOXIB 40 MG/2 ML INJECTION  63x5 vial 96255.06 111,700.08 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
96,255.06

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M397/1166 ลงวนัที่ 
22/11/2565

237 OXYTETRACYCLINE+POLYMYXIN 3.5 G EYE 
OINTMENT  2x144 หลอด

96255.06 111,700.08 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
96,255.06

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

M397/1166 ลงวนัที่ 
22/11/2565

238 ROCURONIUM BROMIDE 50 MG/5 ML 
INJECTION  20 vial

3167.2 3,206.80 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
3,167.20

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

บ10/2566 ลงวนัที่ 
04/11/2565

239 CYCLOPHOSPHAMIDE 50 MG TABLET  5x50 
เม็ด

1250 1,250.30 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
1,250.00

ห้ำงหุน้ส่วนจ้ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

บ11/2566 ลงวนัที่ 
04/11/2565



ล ำดับ
ที่

งำนทีซ้ื่อหรอืจัดจ้ำง วงเงนิจัดซ้ือหรอื
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง รำยชือ่ผู้ทีเ่สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ รำยชือ่ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
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เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรอืข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรอืจ้ำง

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเวชภณัฑ์ยำและมใิชย่ำ เดอืน  พฤศจกิำยน  2565                                    แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมงุ

240 NICARDIPINE HCL 2 MG/2 ML INJECTION  70 
amp

3969.7 3,969.70 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด
3,969.70

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

บ12/2566 ลงวนัที่ 
18/11/2565

241 PARACETAMOL 1000 MG/100 ML INJECTION 
แบบ IV  22 vial

2047.98 2,047.98 เฉพำะเจำะจง 
(ซื อจำกบริษัท)

บริษัท อินโดไชน่ำ เฮลท์ แคร์  จ้ำกัด
2,047.98

บริษัท อินโดไชน่ำ เฮลท์ แคร์  จ้ำกัด มีคุณสมบัติตำม
วธิกีำรจดัซื อ

บ9/2566 ลงวนัที่ 
04/11/2565
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