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1 ยา 118,000 118,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด 118,000.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด 118,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500001 15-ต.ค.-21

2 ยา 30,000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด 30,000.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด 30,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500002 15-ต.ค.-21

3 ยา 8,400 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด 8,400.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด 8,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500003 15-ต.ค.-21

4 ยา 96,000 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด 96,000.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด 96,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500004 25-ต.ค.-21

5 ยา 3,250 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 3,250.00 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 3,250.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500005 14-ต.ค.-21

6 ยา 34,240 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 34,240.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 34,240.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500006 14-ต.ค.-21

7 ยา 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 85,600.00 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 85,600.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500007 14-ต.ค.-21

9 ยา 35,000 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 35,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 35,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500008 14-ต.ค.-21

10 ยา 20,544 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 20,544.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 20,544.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500009 14-ต.ค.-21

11 ยา 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 25,500.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 25,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500010 14-ต.ค.-21

14 ยา 30,816 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อลัลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากดั 30,816.00 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด 30,816.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500011 14-ต.ค.-21

15 ยา 123,600.00 123,600.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 123,600.00 องค์การเภสัชกรรม 123,600.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500012 14-ต.ค.-21

17 ยา 66,500.00 66,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 66,500.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 66,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500013 14-ต.ค.-21

19 ยา 396,125.00 396,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัด 396,125.00 บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากดั 396,125.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500014 14-ต.ค.-21

22 ยา 259,876.25 259,876.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 259,876.25 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 259,876.25 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500015 15-ต.ค.-21

25 ยา 912 912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 912.00 บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากัด 912.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500016 15-ต.ค.-21

26 ยา 4,494 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์เบสท์ เคมีคอล จ ากัด 4,494.00 บริษทั ฟอร์เบสท ์เคมคีอล จ ากดั 4,494.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500017 15-ต.ค.-21

27 ยา 4,750.80 4,750.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 4,750.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 4,750.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500018 15-ต.ค.-21

28 ยา 13,000 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 13,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 13,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500019 15-ต.ค.-21

29 ยา 20,900 20,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก ดรัก จ ากดั 20,900.00 บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด 20,900.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500020 15-ต.ค.-21

30 ยา 7,500 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 7,500.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 7,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500021 15-ต.ค.-21

31 ยา 115,560 115,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 115,560.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 115,560.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500022 15-ต.ค.-21

32 ยา 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากัด 40,000.00 วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากัด 40,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500023 15-ต.ค.-21

34 ยา 25,000 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 25,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 25,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500024 15-ต.ค.-21

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือยาในรอบเดือน ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลหัวหิน
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35 ยา 48,048.00 48,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนยีส เมดิคอล แคร์ จ ากัด 48,048.00 บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากดั 48,048.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500025 15-ต.ค.-21

38 ยา 298,851.00 298,851.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 298,851.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 298,851.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500026 15-ต.ค.-21

40 ยา 362,944.00 362,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 362,944.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 362,944.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500027 15-ต.ค.-21

43 ยา 2,000 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 2,000.00 หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 2,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500028 19-ต.ค.-21

44 ยา 2,580 2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 2,580.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,580.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500029 19-ต.ค.-21

45 ยา 5,000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากัด 5,000.00 บริษัท แม็กซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั 5,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500030 19-ต.ค.-21

46 ยา 14,750 14,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 14,750.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 14,750.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500031 19-ต.ค.-21

47 ยา 10,593 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 10,593.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,593.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500032 19-ต.ค.-21

48 ยา 5,946.60 5,946.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด 5,946.60 บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด 5,946.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500033 19-ต.ค.-21

49 ยา 10,500 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 10,500.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 10,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500034 19-ต.ค.-21

50 ยา 53,500 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 53,500.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 53,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500035 19-ต.ค.-21

51 ยา 42,800 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 42,800.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500036 19-ต.ค.-21

52 ยา 178,133.60 178,133.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 178,133.60 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 178,133.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500037 19-ต.ค.-21

55 ยา 28,800 28,800.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด 28,800.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด 28,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500038 19-ต.ค.-21

56 ยา 1,200 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด (X) 1,200.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั (X) 1,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500039 25-ต.ค.-21

57 ยา 9,000 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 9,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 9,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500040 25-ต.ค.-21

58 ยา 71,400.00 71,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 71,400.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 71,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500041 25-ต.ค.-21

61 ยา 84,480 84,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 84,480.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 84,480.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500042 25-ต.ค.-21

62 ยา 89,250 89,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 89,250.00 บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 89,250.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500043 25-ต.ค.-21

63 ยา 47,572.20 47,572.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 47,572.20 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 47,572.20 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500044 25-ต.ค.-21

64 ยา 11,781 11,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 11,781.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 11,781.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500045 25-ต.ค.-21

65 ยา 413,276.80 413,276.80 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 413,276.80 องค์การเภสัชกรรม 413,276.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500046 25-ต.ค.-21

71 ยา 7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั (สุดารัตน์) 7,140.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั (สุดารัตน์) 7,140.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500047 25-ต.ค.-21

73 ยา 30,800.00 30,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 30,800.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 30,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500048 25-ต.ค.-21

75 ยา 6,000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 6,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 6,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500049 25-ต.ค.-21

76 ยา 78,565 78,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์นแมน ูจ ากดั 78,565.00 บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด 78,565.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500050 25-ต.ค.-21

77 ยา 8,250 8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 8,250.00 บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 8,250.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500051 25-ต.ค.-21

78 ยา 62,400 62,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 62,400.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 62,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500052 25-ต.ค.-21
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79 ยา 5,250 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 5,250.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 5,250.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500053 25-ต.ค.-21

80 ยา 28,000 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 28,000.00 บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 28,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500054 25-ต.ค.-21

81 ยา 88,435.50 88,435.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 88,435.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 88,435.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500055 25-ต.ค.-21

82 ยา 31,158.40 31,158.40 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 31,158.40 องค์การเภสัชกรรม 31,158.40 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500056 25-ต.ค.-21

84 ยา 32,300 32,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 32,300.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 32,300.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500057 25-ต.ค.-21

85 ยา 50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 50,400.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 50,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500057 25-ต.ค.-21

87 ยา 461,707.14 461,707.14 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 461,707.14 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 461,707.14 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500058 25-ต.ค.-21

91 ยา 2,247 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จ ากดั 2,247.00 บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จ ากัด 2,247.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500063 27-ต.ค.-21

92 ยา 32,000 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 32,000.00 บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 32,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500064 27-ต.ค.-21

93 ยา 38,520 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 38,520.00 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 38,520.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500065 27-ต.ค.-21

94 ยา 39,060 39,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 39,060.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 39,060.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500066 27-ต.ค.-21

95 ยา 17,173.50 17,173.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 17,173.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 17,173.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500067 27-ต.ค.-21

96 ยา 66,100.00 66,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 66,100.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 66,100.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500068 27-ต.ค.-21

99 ยา 189,543.52 189,543.52 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 189,543.52 องค์การเภสัชกรรม 189,543.52 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500069 27-ต.ค.-21

104 ยา 52,295.00 52,295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 52,295.00 บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ากัด 52,295.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500070 27-ต.ค.-21

107 ยา 40,000 40,000.00 เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากัด 40,000.00 วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากัด 40,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500071 27-ต.ค.-21

108 ยา 62,060 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 62,060.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 62,060.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500072 27-ต.ค.-21

109 ยา 16,028.60 16,028.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 16,028.60 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 16,028.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500073 27-ต.ค.-21

110 ยา 67,500 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 67,500.00 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 67,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500074 27-ต.ค.-21

111 ยา 7,700 7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 7,700.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 7,700.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500075 27-ต.ค.-21

112 ยา 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์นแมน ูจ ากดั 95,000.00 บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด 95,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500076 27-ต.ค.-21

114 ยา 13,241.25 13,241.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ จ ากัด 13,241.25 บริษัท อยุเฮง อนิเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากดั 13,241.25 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500077 27-ต.ค.-21

115 ยา 52,815.20 52,815.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 52,815.20 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 52,815.20 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500078 27-ต.ค.-21

117 ยา 7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด 7,300.00 บริษัท มาสุ จ ากัด 7,300.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500079 27-ต.ค.-21

118 ยา 13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 13,400.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 13,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500080 27-ต.ค.-21

120 ยา 327,997.80 327,997.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 327,997.80 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 327,997.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500081 27-ต.ค.-21

123 ยา 341,456.26 341,456.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 341,456.26 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 341,456.26 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500082 27-ต.ค.-21

127 ยา 122,525.70 122,525.70 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 122,525.70 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 122,525.70 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500083 28-ต.ค.-21 258/2564
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128 ยา 98,000 98,000.00 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 98,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 98,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500084 28-ต.ค.-21 260/2564

129 ยา 48,800 48,800.00 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 48,800.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 48,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500085 28-ต.ค.-21 256/2564

130 ยา 60,647.60 60,647.60 เฉพาะเจาะจง (monopoly) บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 60,647.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 60,647.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500086 28-ต.ค.-21 286/2564

132 ยา 277,879 277,879.00 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 277,879.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 277,879.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6500087 28-ต.ค.-21 284/2564


