


ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

19688 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
19,688.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E239/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

2 DISPOSABLE NEEDLE NO.21X1 นิ้ว 
(100 ชิ้น/กล่อง)  200 กล่อง

19688 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
19,688.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E239/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

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

18600 18,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
18,600.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E240/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

4 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 มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E241/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

5 GAUZE 36 นิ้วX 100 หลา ตัด 4 ท่อน  
100 ม้วน

62060 62,060.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
62,060.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E242/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

6 หมวกคลุมผม DISPOSABLE (สีเขียว)  
30,000 ใบ

30960 30,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
30,960.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E243/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

7 กระปุก FORCEP เล็ก 2X 4.5 นิ้ว  2 ชุด 30960 30,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
30,960.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E243/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

8 กระปุก FORCEP 2X 7.5  นิ้ว  1 ชุด 30960 30,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
30,960.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E243/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

9 AV SET ONLINE PLUS BVM FOR 5008 
 150 set

35700 35,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด
35,700.00

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E244/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

10 ถุงซิปใส 15X23 CM  200 KG 53900 53,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
53,900.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 
2004 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E245/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

11 ถุงซิปใส 20X30 CM  200 KG 53900 53,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
53,900.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 
2004 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E245/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

12 ถุงซิปใส 13X20 CM  150 KG 53900 53,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
53,900.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 
2004 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E245/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

13 DIALYZER แบบสังเคราะห์พื้นผิว 2.1 
ตรม.  24 set

18000 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
18,000.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E246/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนกุมภาพันธ์   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนกุมภาพันธ์   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

14 NON WOVEN ADHESIVE TAPE 15 CM
 X10 M  100 ม้วน

26750 26,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
26,750.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E247/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

15 ถุงใส่ อาหารเหลว 500 ML (ENTERAL 
FEEDING BAG)  2,000 ใบ

13000 13,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
13,000.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E248/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

16 ส าลีชุบ ALCOHOL ไม่น้อยกว่า 8 ก้อน/
แผง  15,000 แผง

90000 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด
90,000.00

บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E249/0265 ลงวันที่ 
07/02/2565

17 SUCTION NO.16 มี CONTROL  1,000 
อัน

6650 6,650.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
6,650.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E250/0265 ลงวันที่ 
11/02/2565

18 SYRUP SIMPLEX 450 ML  36 ขวด 2946.96 2,946.96 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด
2,946.96

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E254/0265 ลงวันที่ 
11/02/2565

19 KNEE BRACE SIZE L/XL ขยายได้  5 อัน 7975 7,975.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
7,975.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E256/0265 ลงวันที่ 
15/02/2565

20 CLAVICAL SPLINT SIZE XL  10 อัน 7975 7,975.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
7,975.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E256/0265 ลงวันที่ 
15/02/2565

21 CLAVICAL SPLINT SIZE S  5 อัน 7975 7,975.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
7,975.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E256/0265 ลงวันที่ 
15/02/2565

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

78324 78,324.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
78,324.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E257/0265 ลงวันที่ 
15/02/2565

23 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.2.5 
ไม่มี CUFF  20 อัน

78324 78,324.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
78,324.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E257/0265 ลงวันที่ 
15/02/2565

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

16000 17,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 3 เอ็น เมดดิเคิลซัพพลาย จ ากัด
16,000.00

บริษัท 3 เอ็น เมดดิเคิลซัพ
พลาย จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E258/0265 ลงวันที่ 
15/02/2565

25 เคร่ืองวัดความจุปอด (SPIROMETER 
TRI-BALL)  30 set

6000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ร้านเอสพี เมดิคอล
6,000.00

ร้านเอสพี เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

E259/0265 ลงวันที่ 
15/02/2565

26 METRONIDAZOLE 200 MG TABLET  
5x1000 เม็ด

3862.7 7,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
3,862.70

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M528/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนกุมภาพันธ์   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

27 HYDROXYZINE 10 MG TABLET  
20x1000 เม็ด

3862.7 7,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
3,862.70

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M528/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

28 ครีมพญายอ 4.0-5.0% CREAM 10 G  
70 หลอด

1470 1,470.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด
1,470.00

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M529/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

29 FENOFIBRATE 160 MG CAPSULE  
60x30 เม็ด

4500 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด
4,500.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M530/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

30 BUDESONIDE 160 
MCG+FORMOTEROL 4.5 MCG 
TURBUHALER  60 หลอด

49434 52,002.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
49,434.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M531/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

31 PHENYTOIN SODIUM 250 MG/5 ML 
INJECTION  360 vial

42372 90,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท เอวีเอส มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด

M532/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

32 PHENYTOIN SODIUM 100 MG SR 
CAPSULE  300x100 เม็ด

98868 99,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
98,868.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M533/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

33 HYDRALAZINE 25 MG TABLET  
400x500 เม็ด

80000 300,028.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
80,000.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M534/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

34 LOSARTAN POTASSIUM 100 MG 
TABLET  300x300 เม็ด

67500 198,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด
67,500.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M535/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

35 AMOXICILLIN 875 
MG+CLAVULANATE 125 MG TABLET 
 160x100 เม็ด

40000 114,080.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต
 6

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

M536/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

36 FILGRASTIM 300 MCG/ML INJECTION
 PREFILLED SYRINGE  160 หลอด

68480 240,022.40 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
68,480.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M537/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565
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                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนกุมภาพันธ์   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

37 ACETYLCYSTEINE 200 MG POWDER 5
 G  460x50 ซอง

23460 23,460.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด
23,460.00

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M538/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

38 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 
LOTION 30 ML  1,350 ขวด

15610 23,248.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด
15,610.00

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M539/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

39 TERBUTALINE SULFATE 2.5 MG 
TABLET  2x1000 เม็ด

15610 23,248.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด
15,610.00

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M539/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

40 ORAL REHYDRATION SALT 
PEDIATRIC (ORS เด็ก) 2.54 G  60x100
 ซอง

63750 63,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
63,750.00

บริษัท ซีฟาม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M540/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

41 ORAL REHYDRATION SALT ADULT 
(ORS ผู้ใหญ่) 5.09 G  350x100 ซอง

63750 63,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
63,750.00

บริษัท ซีฟาม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M540/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

42 ยาอมมะแว้ง 200 MG (20 เม็ด/ซอง)  
14,000 ซอง

60900 60,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
60,900.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M541/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

43 LIDOCAINE SPRAY 10% 50 ML  10 
ขวด

22375.7 22,375.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
22,375.70

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M543/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

44 BUPIVACAINE 0.5% SPINAL HEAVY 4 
ML INJECTION HYPERBARIC  170 amp

22375.7 22,375.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
22,375.70

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M543/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

45 ONDANSETRON 4 MG/2 ML 
INJECTION  530 amp

6805.2 8,718.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
6,805.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล
จิสติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M544/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

46 CEFIXIME 100 MG/5 ML ORAL 
SUSPENSION 30 ML  70 ขวด

15120 15,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
15,120.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M545/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

47 METOCLOPRAMIDE 10 MG TABLET  
3x1000 เม็ด

2040 2,058.54 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
2,040.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M546/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565
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โรงพยาบาลบางละมุง

48 ALUMINIUM HYDROXIDE 500 MG 
TABLET  5x1000 เม็ด

2040 2,058.54 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
2,040.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M546/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

49 PRAZOSIN 1 MG TABLET  45x500 เม็ด 4050 8,775.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น  
จ ากัด
4,050.00

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์
ปอเรชั่น  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M547/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

50 KETOROLAC TROMETHAMINE 30 
MG/ML INJECTION  4x6 amp

2118.6 2,388.24 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
2,118.60

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล
จิสติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M548/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

51 COMPOUND CARDAMOM MIXTURE 
180 ML (CARMINATIVE MIXTURE)  
200 ขวด

2400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M551/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

52 IBUPROFEN 100 MG/ 5 ML 
SUSPENSION 60 ML  200 ขวด

2000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M552/0265 ลงวันที่ 
01/02/2565

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

4501.5 4,501.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
4,501.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M554/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

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

4501.5 4,501.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
4,501.50

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M554/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

55 1/5 D-10-S 500 ML INJECTION  220 
ถุง

7410 7,410.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
7,410.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M555/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

56 1/5 D-10-S 200 ML IN BAG 500 ML 
INJECTION  40 ถุง

7410 7,410.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
7,410.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M555/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

57 SODIUM VALPROATE 200 MG/ML 
SYRUP 60 ML  60 ขวด

8089.2 8,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
8,089.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M556/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565
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                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนกุมภาพันธ์   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

58 LAMIVUDINE SYRUP 10 MG/ML 60 
ML  50 ขวด

2700 2,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,700.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M557/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

59 ACICLOVIR 250 MG INJECTION  120 
vial

14400 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
14,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M559/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

60 DEXTROMETHORPHAN HBr 15 MG 
TABLET  130x1000 เม็ด

39000 52,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
39,000.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M560/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

61 ALTEPLASE 50 MG INJECTION (rt-PA) 
 2 vial

41730 41,730.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
41,730.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M561/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

62 PROPRANOLOL HCl  40 MG TABLET 
 8x1000 เม็ด

2000 2,880.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท นิวไลฟ์  ฟาร์ม่า จ ากัด
2,000.00

บริษัท นิวไลฟ์  ฟาร์ม่า จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M563/0265 ลงวันที่ 
07/02/2565

63 CYTARABINE 100 MG/1 ML 
INJECTION  20 vial

2140 2,568.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด
2,140.00

บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M564/0265 ลงวันที่ 
07/02/2565

64 ALUMINIUM+MAGNESIUM+SIMETICO
NE SUSPENSION 240 ML  660 ขวด

8580 8,580.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
8,580.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M565/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

65 COAGULATION FACTOR IX 
COMPLEX 500 IU INJECTION  3 vial

25548.39 25,548.39 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
25,548.39

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M566/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

66 RILPIVIRINE HCL 25 MG TABLET  
50x30 เม็ด

25548.39 25,548.39 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
25,548.39

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M566/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565

67 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 450 MG 
(ANDROGRAPHOLIDE)  250,000 เม็ด

150000 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
150,000.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M568/0265 ลงวันที่ 
07/02/2565

68 METFORMIN HCL 500 MG TABLET  
2,000x500 เม็ด

188320 400,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
188,320.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M569/0265 ลงวันที่ 
07/02/2565

69 FUROSEMIDE 40 MG TABLET  
40x1000 เม็ด

10000 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
10,000.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M570/0265 ลงวันที่ 
02/02/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนกุมภาพันธ์   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

70 NORTRIPTYLINE 10 MG TABLET  
4,000 เม็ด

2320 2,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด
2,320.00

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M571/0265 ลงวันที่ 
08/02/2565

71 DAPAGLIFLOZIN 10 MG 
FILM-COATED TABLET  95x30 เม็ด

107647.35 128,079.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
107,647.35

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M572/0265 ลงวันที่ 
08/02/2565

72 SACUBITRIL 97 MG+VALSARTAN 103
 MG TABLET  45x56 เม็ด

185281.2 185,371.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
185,281.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M573/0265 ลงวันที่ 
08/02/2565

73 ACICLOVIR  400 MG TABLET  72x70 
เม็ด

8784 12,942.72 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
8,784.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M574/0265 ลงวันที่ 
08/02/2565

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

59962.8 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
59,962.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M575/0265 ลงวันที่ 
08/02/2565

75 PHENYLEPHRINE HCL 10% EYE DROP
 10 ML  10 ขวด

2140 2,140.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตียงดิ
สเปนซาร่ี
2,140.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
กวงเตียงดิสเปนซาร่ี

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M581/0265 ลงวันที่ 
10/02/2565

76 BACLOFEN 10 MG TABLET  30x200 
เม็ด

4500 10,560.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
4,500.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M582/0265 ลงวันที่ 
10/02/2565

77 FUROSEMIDE 20 MG/2 ML 
INJECTION  2,000 amp

9600 10,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
9,600.00

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรา
ทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M583/0265 ลงวันที่ 
10/02/2565

78 POTASSIUM CHLORIDE 500 MG 
TABLET  30x500 เม็ด

9450 9,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล
 ประเทศไทย
9,450.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม 
พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M584/0265 ลงวันที่ 
10/02/2565

79 WARFARIN SODIUM 5 MG TABLET  
90x100 เม็ด

20250 33,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
20,250.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M585/0265 ลงวันที่ 
10/02/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดย
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนกุมภาพันธ์   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

80 BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE 25 
MG INJECTION  4 vial

28153.84 28,153.84 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
28,153.84

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M586/0265 ลงวันที่ 
11/02/2565

81 BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE 
100 MG INJECTION  2 vial

28153.84 28,153.84 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
28,153.84

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M586/0265 ลงวันที่ 
11/02/2565

82 APIXABAN 5 MG FILM-COATED 
TABLET  36x60 เม็ด

98803.8 104,004.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
98,803.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M587/0265 ลงวันที่ 
14/02/2565

83 CALCIUM CARBONATE 350 MG 
TABLET  30x1000 เม็ด

4173 6,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
4,173.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M588/0265 ลงวันที่ 
14/02/2565

84 CEFTAZIDIME 1 G INJECTION  1,300 
vial

24154 36,166.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
24,154.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M593/0265 ลงวันที่ 
15/02/2565

85 FIMASARTAN 60 MG TABLET  65x30 
เม็ด

34427.25 34,427.25 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
34,427.25

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการ
จัดซ้ือ

M595/0265 ลงวันที่ 
15/02/2565
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