


ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 CATHETER STERILE NO.12  300 สาย 7110 7,110.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
7,110.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E169/0165 ลงวันที่ 
 04/01/2565

2 MULTI CAP  500 ชิ้น 7110 7,110.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
7,110.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E169/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

3 GAUZE STERILE 2X2 นิ้ว (10 ชิ้น/ซอง) 
 5,000 ซอง

81250 81,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
81,250.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E170/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

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

81250 81,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
81,250.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E170/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

5 ไม้พันส าลี SIZE S (RECTAL SWAB)  
100x100 อัน

12065 12,065.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
12,065.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E171/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

6 SYRINGE IRRIGATE 50 ML แก้ว  5x12 
set

12065 12,065.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด
12,065.00

บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E171/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

7 GAUZE 36 นิ้วX 100 หลา ตัด 4 ท่อน  
100 ม้วน

63020 59,460.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
63,020.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E172/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

8 SCALP VEIN (P.S.V) NO.27 (27GX3/4 
นิ้ว)  50 ชิ้น

63020 59,460.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
63,020.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E172/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

9 SCALP VEIN (P.S.V) NO.25 (25GX3/4 
นิ้ว)  50 ชิ้น

63020 59,460.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
63,020.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E172/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

10 SCALP VEIN (P.S.V) NO.21(21GX3/4
นิ้ว)  50 set

63020 59,460.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
63,020.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E172/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

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

68052 85,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
68,052.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E173/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

12 POTASSIUM PERMANGANATE 10 G  
2x12 ขวด

3257.94 3,257.94 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด
3,257.94

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E174/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง
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                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

13 SILVER NITRATE CRYSTAL 25 G  1 
ขวด

3257.94 3,257.94 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด
3,257.94

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E174/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

14 HUMIDIFIER WITH STERILE WATER 
760 ML+ADAPTOR  100 ชุด

25500 25,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย)
25,500.00

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิส
เต็มส์(ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E175/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

15 AIR WAY NO.2 (80 MM)  300 อัน 12696 12,696.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
12,696.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E176/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

16 AIR WAY NO.3 (90 MM)  150 อัน 12696 12,696.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
12,696.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E176/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

17 AIR WAY NO.4 (100 MM)  100 อัน 12696 12,696.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
12,696.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E176/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

18 FINGER SPLINT 1/2 นิ้ว  2x12 อัน 12696 12,696.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
12,696.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E176/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

19 PENROSE DRAIN 1/2X18 นิ้ว  50 เส้น 12696 12,696.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
12,696.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E176/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

20 PENROSE DRAIN 3/4X18 นิ้ว  50 เส้น 12696 12,696.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
12,696.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E176/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

21 ผ้ายืด รัดหน้าท้อง SIZE M  8 อัน 37336 37,686.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
37,336.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E177/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

22 L.S.SUPPORT SIZE L (36 - 40)  30 อัน 37336 37,686.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
37,336.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E177/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

23 PHILADELPHIA SIZE M  4 อัน 37336 37,686.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
37,336.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E177/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565
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24 L.S.SUPPORT SIZE M (32 -35)  30 อัน 37336 37,686.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
37,336.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E177/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

25 L.S.SUPPORT SIZE XL (41-44)  30 อัน 37336 37,686.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
37,336.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E177/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

26 ARM SLING SIZE L  200 อัน 37336 37,686.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
37,336.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E177/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

27 COLLAR SOFT SIZE M  7 อัน 37336 37,686.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
37,336.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E177/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

28 L.S.SUPPORT SIZE XXL (45-48)  20 อัน 37336 37,686.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
37,336.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E177/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

29 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.46  20 คู่ 28600 28,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
28,600.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E178/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

30 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.48  20 คู่ 28600 28,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
28,600.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E178/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

31 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.50  20 คู่ 28600 28,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
28,600.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E178/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

32 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.52  40 คู่ 28600 28,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
28,600.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E178/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

33 ไม้ค้ าแขน (CRUTCH)  NO.54  30 คู่ 28600 28,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
28,600.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E178/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

34 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 3/0 75
 CM DS19 (36 PC/PK)  8x36 ชิ้น

35069.25 35,069.25 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
35,069.25

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E180/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

35 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 5/0 75
 CM DS16 (36 PC/PK)  10x36 ชิ้น

35069.25 35,069.25 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
35,069.25

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E180/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

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

35069.25 35,069.25 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
35,069.25

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E180/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

37 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.7.5(50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  1,200 คู่

97650 97,650.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
97,650.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E182/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

38 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.6.5(50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  5,100 คู่

97650 97,650.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
97,650.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E182/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

39 DOUBLE LUMEN CAT.UV 
INSERTION15.5FRX28CM 
PERMANENT  5 ชิ้น

68000 68,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด
68,000.00

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E183/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

40 DOUBLE LUMEN CAT.UV 
INSERTION11FRX12CM TEMPORARY 
 10 ชิ้น

68000 68,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด
68,000.00

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E183/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

41 ซองใส่ของ STERILE 8 นิ้วx 200 เมตร 
ชนิดเรียบ  20 ม้วน

28000 28,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์
28,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์
เฮ็ลธ์แคร์

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E184/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

42 ซองใส่ของ STERILE 4 นิ้วx 200 เมตร 
ชนิดเรียบ  20 ม้วน

28000 28,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์
28,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชรินทร์
เฮ็ลธ์แคร์

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E184/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

43 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT ROLL 
4X180 นิ้ว  5 กล่อง

11875 11,875.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
11,875.00

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E185/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

44 ยาฆ่าเชื้อหรือท าความสะอาดเคร่ืองฟอก
เลือด 5 ลิตร  10 ขวด

19480 19,480.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด
19,480.00

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E186/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

45 TRACHEAL TUBE NO.6 UNCUFF  8 อัน 71529.5 71,529.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
71,529.50

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E187/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

46 GUIDE ENDOTRACHEAL SIZE L  200 
อัน

71529.5 71,529.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
71,529.50

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E187/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

47 ENDOTRACHEAL TUBE DISP.NO.6.5 มี
 CUFF  50 อัน

71529.5 71,529.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
71,529.50

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E187/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

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

71529.5 71,529.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
71,529.50

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E187/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

49 TRACHEAL TUBE NO.5 UNCUFF  5 set 71529.5 71,529.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
71,529.50

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E187/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

50 COTTON WOOL 450 G  400 ม้วน 25680 38,092.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
25,680.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E188/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

51 ถุงซิปใส 13X20 CM  200 KG 39200 39,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
39,200.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 
2004 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E189/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

52 ถุงซิปใส 20X30 CM  200 KG 39200 39,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
39,200.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 
2004 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E189/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

53 SUR FIT NATURA DRAIN 12x57 
MM(10ชิ้น/กล่อง)  50 กล่อง

26750 26,750.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
26,750.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E191/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

54 ELASTIC BANDAGE 6 นิ้ว x1.8 M  30 
โหล

17790 17,790.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
17,790.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E192/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

55 ELASTIC BANDAGE 2 นิ้ว x1.8 M  20 
โหล

17790 17,790.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
17,790.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E192/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

56 ELASTIC BANDAGE 4 นิ้ว x1.8 M  30 
โหล

17790 17,790.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
17,790.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E192/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

57 3 WAY พลาสติก  50x100 อัน 39590 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
39,590.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E193/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

58 STERILE WATER FOR IRRIGATION 
1000 ML ฝาเกลียว  1,000 ขวด

27000 29,110.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
27,000.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E194/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

59 EXTENSION TUBE 18 นิ้ว (45 CM)  
4,000 อัน

16395 22,195.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย
  จ ากัด
16,395.00

บริษัท พ.ี พี. เอส. ฮอสพิทอล
 ซัพพลาย  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E195/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

60 FEEDING TUBE NO.12 (NG TUBE)X 
125CM  100 สาย

16395 22,195.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พี. พี. เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย
  จ ากัด
16,395.00

บริษัท พ.ี พี. เอส. ฮอสพิทอล
 ซัพพลาย  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E195/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

61 TEGADERM CHG 8.5X11.5 CM  175 
แผ่น

59599 59,599.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
59,599.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E196/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

62 PLASTER ผ้า 3 นิ้วX10 หลา (4 ท่อน)  
30 ม้วน

59599 59,599.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
59,599.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E196/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

63 ELASTIC BANDAGE 4 นิ้ว x2.2 M  50 
โหล

59599 59,599.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
59,599.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E196/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

64 CERVICAL COLLAR ADULT ปรับได้  50
 อัน

50000 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด
50,000.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E197/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

65 สติกเกอร์ TERMAL 48 X 80 MM (รพ.
สต.)  200,000 ดวง

24000 24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

อินโนเวชั่น ดิจิทัล พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากัด
24,000.00

อินโนเวชั่น ดิจิทัล พร้ินต้ิง 
กรุ๊ป จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E198/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

66 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชนิดคล้อง
หัว  17,000 ชิ้น

493000 493,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์  จ ากัด
493,000.00

บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ 
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E199/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

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

218280 224,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
218,280.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E200/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

68 ALCOHOL BURNING 450 ML  96 ขวด 7858.56 7,858.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  จ ากัด
7,858.56

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E202/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

69 น้ ามันมะกอก (OLIVE OIL) 450 ML  48
 ขวด

6163.2 6,163.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
6,163.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E203/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

70 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า 
(MICRODRIP)  2,000 อัน

28000 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด
28,000.00

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E204/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

71 ชุดให้น้ าเกลือ (IV Set) มีหาง Y-SITE 20 
DROPs/ML  12,000 set

96000 115,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
96,000.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E205/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

72 0.55% ORTHO PHTHALADEHYDE 
DISINFECTANT 5 ลิตร  24 bott

38520 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
38,520.00

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E206/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

73 BLUE PAD 18X27 นิ้ว (SIZE L)  
15x180 แผ่น

19102.5 19,102.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป 
จ ากัด
19,102.50

บริษัท มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิ
เจ้นท์ กรุ๊ป จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E207/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

74 SUCTION NO.14 มี CONTROL  4,000 
อัน

29925 29,925.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
29,925.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E208/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

75 SUCTION NO.8 มี CONTROL  500 อัน 29925 29,925.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
29,925.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E208/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

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

17000 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด
17,000.00

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E209/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

77 ชามรูปไต 8 นิ้ว  2 ใบ 5540 5,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,540.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E210/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

78 FORCEP 10 นิ้ว NON TOOTH (25 CM)
  2 ชิ้น

5540 5,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,540.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E210/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 
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วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
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                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

79 ARTERY โค้ง ยาว (14CM)  2 อัน 5540 5,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,540.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E210/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

80 ARTERY ตรง ยาว (14CM)  5 อัน 5540 5,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,540.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E210/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

81 กล่องส าลี  4X5 นิ้ว  2 ชุด 5540 5,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,540.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E210/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

82 ถาดต้ืน 11 นิ้ว (28.7X19.0 CM)  5 ใบ 5540 5,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,540.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E210/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

83 ถาดต้ืน 9 นิ้ว (22 X 15.8 CM)  10 ใบ 5540 5,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,540.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E210/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

84 ถาดหลุม  5 ใบ 5540 5,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
5,540.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E210/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

85 FOLEY CATHETER NO.14  400 สาย 14280 14,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
14,280.00

บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E211/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

86 FOLEY CATHETER NO.16  400 สาย 14280 14,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
14,280.00

บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E211/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

87 FOLEY CATHETER NO.24  40 สาย 14280 14,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด
14,280.00

บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E211/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

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

96514 96,514.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
96,514.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E212/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

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

96514 96,514.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
96,514.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E212/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

90 POLYHEXANIDE 0.1%+BETAINE 0.1%
 SOLUTION 350 ML  120 ขวด

64200 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
64,200.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E213/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
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วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
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                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

91 AIR WAY NO.1 เด็ก (70 MM)  40 อัน 11360 11,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
11,360.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E220/0165 ลงวันที่ 
18/01/2565

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

11360 11,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
11,360.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E220/0165 ลงวันที่ 
18/01/2565

93 CONFORM BANDAGE 4 นิ้ว x 3 M  
100 โหล

11360 11,560.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
11,360.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท
 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E220/0165 ลงวันที่ 
18/01/2565

94 ขวดแก้วสีชา ขนาด 60 ML พร้อมฝา  
180 ใบ

3236 3,236.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
3,236.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 
2004 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E223/0165 ลงวันที่ 
18/01/2565

95 ขวดพลาสติก 30 ML ฝาสีน้ าเงิน  2,000 
ใบ

3236 3,236.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
3,236.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 
2004 จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ E223/0165 ลงวันที่ 
18/01/2565

96 FEXOFENADINE HCl 60 MG TABLET  
20x100 เม็ด

3852 6,120.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
3,852.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M334/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

97 ASCORBIC ACID 100 MG TABLET 
(VITAMIN C)  15x1000 เม็ด

2400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด
2,400.00

บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M335/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

98 FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE 
COMPLEX 10MG/ML 60 ML  100 ขวด

4900 4,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด
4,900.00

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M336/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

99 ACTIVATED CHARCOAL POWDER 5 G
  6x25 ซอง

2086.5 2,086.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  จ ากัด
2,086.50

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M337/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

100 NORTRIPTYLINE 10 MG TABLET  
6,000 เม็ด

3480 3,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด
3,480.00

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M338/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

101 1/2 D-5-S 1000 ML INJECTION  2,500
 ถุง

61875 61,875.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด
61,875.00

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M341/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565
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102 ตรีผลา 500 MG แคปซูล  30,000 เม็ด 27000 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด
27,000.00

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M350/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

103 บ ารุงโลหิต 500 MG แคปซูล  5x100 เม็ด 18500 18,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
18,500.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M351/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

104 มะขามแขก 7.5 MG TABLET (SENNA 
GLYCOSIDES)  300x100 เม็ด

18500 18,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
18,500.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M351/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

105 ขมิ้นชัน 500 MG แคปซูล  130x100 เม็ด 14600 19,875.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด
14,600.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M352/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

106 เถาวัลย์เปรียง 500 MG แคปซูล  20x500
 เม็ด

14600 19,875.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด
14,600.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M352/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

107 CAPSAICIN 0.025% W/W 15 G (เจลพ
ริก)  144 หลอด

11660 11,660.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
11,660.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M353/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

108 UREA CREAM 10% 35 G  250 หลอด 11660 11,660.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด
11,660.00

บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M353/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

109 TRANEXAMIC ACID 250 MG CAPSULE
  40x100 เม็ด

12004 14,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
12,004.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ 
(1979)  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M354/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

110 VERAPAMIL HCL 40 MG TABLET  
8x250 เม็ด

12004 14,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
12,004.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ 
(1979)  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M354/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

111 DIGOXIN 0.25 MG TABLET  4x1000 
เม็ด

12004 14,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด
12,004.00

บริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ 
(1979)  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M354/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

112 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 
ORAL PASTE 5 G  120 หลอด

6924 8,856.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
6,924.00

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M355/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

113 CLOTRIMAZOLE 1% (1 G/100 G) 
CREAM 5 G  840 หลอด

6924 8,856.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
6,924.00

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M355/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565
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114 ASPIRIN 81 MG ENTERIC COATED 
TABLET  340x1000 เม็ด

61221.12 90,195.92 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
61,221.12

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M357/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

115 CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% 
SCRUB 5000 ML  8 ถัง

61221.12 90,195.92 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
61,221.12

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M357/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

116 1/3 D-5-S 500 ML INJECTION  200 ถุง 14800 14,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
14,800.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M358/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

117 D-5-W 100 ML (DEXTROSE 5 G/100 
ML SOLUTION)  700 ถุง

14800 14,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด
14,800.00

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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M358/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

118 POVIDONE IODINE 7.5% SCRUB 450
 ML LBS.  192 ขวด

15168 15,168.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
15,168.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M359/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

119 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250
 MCG 120 DOSE INHALER  60 หลอด

79993.2 80,785.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
79,993.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M360/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

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

79993.2 80,785.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
79,993.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M360/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

121 POTASSIUM CHLORIDE 500 MG 
TABLET  30x500 เม็ด

9450 9,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล
 ประเทศไทย
9,450.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M361/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

122 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 มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M362/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565
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123 ETONOGESTREL 68 MG/IMPLANT  50
 ชุด

91485 91,485.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
91,485.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M363/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

124 CEFAZOLIN SODIUM 1 G INJECTION  
1,600 vial

23120 32,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
23,120.00

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M367/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

125 LOSARTAN POTASSIUM 100 MG 
TABLET  250x300 เม็ด

56250 165,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
56,250.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M368/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

126 SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125
 MCG 120 DOSE INHALER  400 หลอด

56496 119,840.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
56,496.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M369/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

127 ATORVASTATIN CALCIUM 40 MG 
TABLET  2,500x30 เม็ด

128400 1,875,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เขต 6

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด M370/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

128 ETHYL ALCOHOL SOLUTION 70% 
V/V 60 ML  10,000 ขวด

74900 74,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
74,900.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M371/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

129 CLOPIDOGREL 75 MG TABLET  
144x100 เม็ด

29429.28 202,608.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
29,429.28

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M373/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

130 SILDENAFIL 50 MG TABLET  120x4 
เม็ด

7620 7,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
7,620.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M374/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

131 BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 MU 
INJ.  300 vial

18000 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
18,000.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M378/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

132 ครีมพญายอ 4.0-5.0% CREAM 10 G  
170 หลอด

3570 3,570.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด
3,570.00

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M380/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565
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133 FLUTICASONE 
FUROATE27.5MCG/DOSE NASAL 
SPRAY 120 DOSE  140 ขวด

32057.2 33,705.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
32,057.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M384/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

134 HYDRALAZINE 25 MG TABLET  
450x500 เม็ด

90000 337,531.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
90,000.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M385/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

135 VILDAGLIPTIN 50 MG TABLET  60x56
 เม็ด

49947.6 65,856.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
49,947.60

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M386/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

136 AMPICILLIN SODIUM 1 G INJECTION  
1,000 vial

15500 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
15,500.00

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M389/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

137 MEBEVERINE HCl 135 MG TABLET  
80x100 เม็ด

30950 30,950.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
30,950.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M390/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

138 ISPAGHULA HUSK POWDER 5 G  
140x30 ซอง

30950 30,950.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
30,950.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M390/0165 ลงวันที่ 
05/01/2565

139 IVABRADINE 5 MG TABLET  15x56 เม็ด 26065.2 26,065.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
26,065.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M391/0165 ลงวันที่ 
10/01/2565

140 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE 500 
MG TABLET  30x100 เม็ด

19500 54,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด
19,500.00

บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M392/0165 ลงวันที่ 
10/01/2565

141 METHIMAZOLE 5 MG TABLET  
36x500 เม็ด

40550 46,417.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
40,550.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M393/0165 ลงวันที่ 
10/01/2565

142 BETAHISTINE MESYLATE 6 MG 
TABLET  60x500 เม็ด

40550 46,417.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
40,550.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M393/0165 ลงวันที่ 
10/01/2565
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143 DOXAZOSIN 4 MG IMMEDIATE 
RELEASE TABLET  250x100 เม็ด

40550 46,417.56 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
40,550.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M393/0165 ลงวันที่ 
10/01/2565

144 MONTELUKAST SODIUM 10 MG FILM
 COATED TABLET  170x28 เม็ด

16660 33,558.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
16,660.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M394/0165 ลงวันที่
 10/01/2565

145 FOLIC ACID 5 MG TABLET  150x1000
 เม็ด

25500 64,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
25,500.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M395/0165 ลงวันที่ 
10/01/2565

146 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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M396/0165 ลงวันที่ 
10/01/2565

147 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

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M396/0165 ลงวันที่ 
10/01/2565

148 ACETYLCYSTEINE 200 MG POWDER 5
 G  210x50 ซอง

10710 10,710.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด
10,710.00

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M397/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

149 CEFIXIME 100 MG/5 ML ORAL 
SUSPENSION 30 ML  80 ขวด

17280 17,280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
17,280.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M399/0165 ลงวันที่ 
04/01/2565

150 IBUPROFEN 400 MG FILM COAT 
TABLET  80x500 เม็ด

24400 32,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด
24,400.00

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M400/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

151 ETOMIDATE 20 MG/10 ML 
INJECTION  60 amp

9886.8 9,911.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
9,886.80

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M405/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

152 CEFTRIAXONE 1 G INJECTION  4,300 
vial

52700 145,903.85 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
52,700.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M407/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

153 ACETAZOLAMIDE 250 MG TABLET  
40x100 เม็ด

52700 145,903.85 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
52,700.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M407/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

154 METHOTREXATE 2.5 MG TABLET  
35x100 เม็ด

52700 145,903.85 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
52,700.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M407/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

155 CARBIDOPA 25 MG+LEVODOPA 250
 MG TABLET  90x50 เม็ด

50140.2 56,456.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
50,140.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล
จิสติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M409/0165 ลงวันที่
 06/01/2565

156 SALBUTAMOL SULFATE 0.1 
MG/INHALATION 200 DOSES  700 
หลอด

50140.2 56,456.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
50,140.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล
จิสติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M409/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

157 ONDANSETRON 4 MG/2 ML 
INJECTION  350 amp

50140.2 56,456.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
50,140.20

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล
จิสติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M409/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

158 HYDROXYCHLOROQUINE 200 MG 
TABLET  60x100 เม็ด

27000 60,091.20 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
27,000.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M410/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

159 METHYLSALICYLATE CREAM 25 G  
2,500 หลอด

45600 55,380.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
45,600.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M411/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

160 METRONIDAZOLE (0.5%) 500 
MG/100 ML INJECTION  2,000 vial

45600 55,380.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
45,600.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M411/0165 ลงวันที่ 
06/01/2565

161 HYDROXYCARBAMIDE 500 MG 
CAPSULE  37x100 เม็ด

58593.2 58,593.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด
58,593.20

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอ
ฟาร์ม จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M416/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

162 DIOSMIN 450 MG+HESPERIDIN 50 
MG TABLET  10x450 เม็ด

11470 11,470.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  จ ากัด
11,470.00

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M417/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

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

38327.4 87,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
38,327.40

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M418/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

164 TRAMADOL 50 MG CAPSULE  
700x100 เม็ด

38327.4 87,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
38,327.40

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M418/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565
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165 LEVOFLOXACIN 500 MG/100 ML 
INJECTION  120 vial

16692 34,668.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด
16,692.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล
จิสติกส์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M419/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

166 AMINO ACIDS 10% (10 G/100 ML) 
INFANT 100 ML INJECTION  70 ขวด

55640 55,640.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
55,640.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M420/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

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

55640 55,640.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
55,640.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M420/0165 ลงวันที่
 13/01/2565

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

2112 2,112.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
2,112.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M422/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

169 INSULIN 
ASPART30%+PROTAMINATED 
INSULIN70% 3 ML PENFILL  900 
หลอด

158895 158,895.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
158,895.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M423/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

170 MANIDIPINE HYDROCHLORIDE 20 MG
 TABLET  510x500 เม็ด

290190 765,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
 จ ากัด
290,190.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M424/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

171 BRIMONIDINE TARTRATE 0.15%(1.5 
MG/ML)EYE DROP 5 ML  600 ขวด

172056 172,230.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
172,056.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M426/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

172 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 มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M427/0165 ลงวันที่ 
13/01/2565

173 ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG SL 
TABLET  30x100 เม็ด

18000 18,630.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด
18,000.00

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M429/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565
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174 THEOPHYLLINE 200 MG CONTROLL 
RELEASE CAPSULE  90x100 เม็ด

18000 18,630.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด
18,000.00

บริษัท ฟาร์มาดิกา  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M429/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

175 BETAMETHASONE 0.05%+SALICYLIC
 3% OINTMENT 15 G  7x12 หลอด

90060 110,492.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
90,060.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M430/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

176 BENZBROMARONE 100 MG 
FILM-COATED TABLET  40x100 เม็ด

90060 110,492.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
90,060.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M430/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

177 CICLOSPORIN 25 MG CAPSULE 
(CYCLOSPORIN)  64x50 เม็ด

90060 110,492.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
90,060.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M430/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

178 RINGER ACETATE 1000 ML 
INJECTION  200 ถุง

6800 6,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ  จ ากัด
6,800.00

บริษัท วี.แอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M433/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

179 BISOPROLOL 2.5 MG TABLET  
160x100 เม็ด

43484.8 43,520.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด
43,484.80

บริษัท เมดไลน์  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M434/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

180 PERPHENAZINE 8 MG TABLET  
50x500 เม็ด

12000 14,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด
12,000.00

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M435/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

181 PROGESTERONE 100 MG CAPSULE  
15x30 เม็ด

29890.3 64,219.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
29,890.30

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M436/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

182 ALFACALCIDOL 0.25 MCG CAPSULE 
 220x100 เม็ด

29890.3 64,219.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
29,890.30

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M436/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

183 FINASTERIDE 5 MG TABLET  2,500 
เม็ด

5000 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
5,000.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M437/0165 ลงวันที่ 
14/01/2565

184 DEXAMETHASONE+NEOMYCIN EYE 
DROP 5 ML  100 ขวด

10560 10,947.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
10,560.00

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M440/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

185 FUROSEMIDE 250 MG/25 ML 
INJECTION  170 vial

10560 10,947.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
10,560.00

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M440/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

186 GENTAMICIN 80 MG/2 ML INJECTION 
 500 amp

10560 10,947.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
10,560.00

บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M440/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

187 GRISEOFULVIN 500 MG TABLET  
30x100 เม็ด

9080 15,329.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
9,080.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M445/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

188 BISACODYL 5 MG TABLET  5x1000 
เม็ด

9080 15,329.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
9,080.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M445/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

189 AZITHROMYCIN 200 MG/5 ML DRY 
SYRUP 15 ML  30 ขวด

9080 15,329.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
9,080.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M445/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

190 LITHIUM CARBONATE 300 MG 
CAPSULE  10x500 เม็ด

13332 16,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
13,332.00

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M448/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

191 SIMETICONE 80 MG TABLET  40x500 
เม็ด

13332 16,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
13,332.00

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M448/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

192 STERILE WATER FOR INJECTION 10 
ML  12,000 amp

49080 49,320.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด
49,080.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M449/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

193 FUROSEMIDE 500 MG TABLET  
100x100 เม็ด

19900 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ  จ ากัด
19,900.00

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ  จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M450/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

194 AMOXICILLIN 125 MG/5 ML DRY 
SYRUP 60 ML  100 ขวด

9600 21,189.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
9,600.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M451/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

195 DOXYCYCLINE HCl 100 MG CAPSULE
  5x500 เม็ด

9600 21,189.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
9,600.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M451/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565



ล าดับ
ที่

งานที่ซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

196 LORATADINE 10 MG TABLET  
250x100 เม็ด

9600 21,189.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
9,600.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M451/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

197 SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 4320 
MG/20 ML INJECTION  50 vial

92490.8 99,752.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
92,490.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M452/0165 ลงวันที่
 17/01/2565

198 TAMSULOSIN 0.4 MG 
PROLONGED-RELEASE TABLET  
60x30 เม็ด

92490.8 99,752.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
92,490.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M452/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

199 PARECOXIB 40 MG/2 ML INJECTION  
65x5 vial

92490.8 99,752.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
92,490.80

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M452/0165 ลงวันที่ 
17/01/2565

200 PRAZOSIN 1 MG TABLET  30x500 เม็ด 2700 5,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น  
จ ากัด
2,700.00

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์
ปอเรชั่น  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M458/0165 ลงวันที่ 
18/01/2565

201 NYSTATIN+DIIODOHYDROXYQUINOLI
NE+BENZALKONIUM VAGINAL 
TABLET  1,000 เม็ด

1300 2,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด
1,300.00

บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M459/0165 ลงวันที่ 
18/01/2565

202 AMPHOTERICIN B 50 MG INJECTION  
40 vial

5920 7,062.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
5,920.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M473/0165 ลงวันที่ 
19/01/2565

203 ALENDRONATE SODIUM 70 MG 
TABLET  550x4 เม็ด

54730.5 55,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
54,730.50

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M474/0165 ลงวันที่ 
19/01/2565

204 DOPAMINE HCL 250 MG/10 ML 
INJECTION  130 amp

35577.5 39,922.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
35,577.50

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M476/0165 ลงวันที่ 
19/01/2565

205 CEFIXIME 100 MG CAPSULE  30x100 
เม็ด

35577.5 39,922.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
35,577.50

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M476/0165 ลงวันที่ 
19/01/2565
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                                 แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา เดือนมกราคม   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยาบาลบางละมุง

206 TENOFOVIR ALAFEMANIDE 
FUMARATE 25 MG TABLET  40x30 
เม็ด

8160 20,196.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด
8,160.00

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M477/0165 ลงวันที่ 
19/01/2565

207 DOLUTEGRAVIR 50 MG TABLET  
20x30 เม็ด

10700 12,798.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
10,700.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M478/0165 ลงวันที่ 
19/01/2565

208 DOLUTEGRAVIR 50 MG+LAMIVUDINE
 300 MG+TENOFOVIR 300 MG 
TABLET  20x30 เม็ด

13998 13,998.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์  จ ากัด
13,998.00

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์  จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M479/0165 ลงวันที่ 
19/01/2565

209 DAPAGLIFLOZIN 10 MG 
FILM-COATED TABLET  88x30 เม็ด

99715.44 118,641.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
99,715.44

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ M481/0165 ลงวันที่ 
19/01/2565

210 CYCLOPHOSPHAMIDE 50 MG 
TABLET  14x50 เม็ด

3500 3,500.84 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
3,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ บ10/2565 ลงวันที่ 
06/01/2565

211 อาหารทางการแพทย์ 2400 G  12 ถุง 13867.2 13,867.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
13,867.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ บ9/2565 ลงวันที่ 
13/01/2565
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