
ล าดับ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ประเภท) หรือจัดจ้าง
 (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
 (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
ที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วนัที่ของสัญญา
/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

1 ยา 237,500 237,500.00 เฉพาะเจาะจง(สภากาชาด) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 237,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 237,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500059 3-พ.ย.-21

2 ยา 3,400 3,400.00 เฉพาะเจาะจง(สภากาชาด) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 3,400.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 3,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500060 3-พ.ย.-21

3 ยา 12,500 12,500.00 เฉพาะเจาะจง(สภากาชาด) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 12,500.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 12,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500061 3-พ.ย.-21

4 ยา 12,500 12,500.00 เฉพาะเจาะจง(สภากาชาด) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 12,500.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 12,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500062 3-พ.ย.-21

5 ยา 3,000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลราชวิถี 3,000.00 โรงพยาบาลราชวิถี 3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500088 11-พ.ย.-21

6 ยา 500 500.00 เฉพาะเจาะจง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 500.00 คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500089 11-พ.ย.-21

7 ยา 1,024 1,024.00 เฉพาะเจาะจง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 1,024.00 คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 1,024.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500090 11-พ.ย.-21

8 ยา 18,000 18,000.00 เฉพาะเจาะจง(สภากาชาด) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 18,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 18,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500091 3-พ.ย.-21

9 ยา 288,900 288,900.00 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 288,900.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 288,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500092 4-พ.ย.-21 282/2564

10 ยา 26,643 26,643.00 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,643.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,643.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500093 4-พ.ย.-21 252/2564

11 ยา 122,000 122,000.00 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 122,000.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากดั 122,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500094 4-พ.ย.-21 256/2564

12 ยา 477,500 477,500.00 e-bidding(เขต) บริษทั เมดไลน ์จ ากดั 477,500.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 477,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500095 4-พ.ย.-21 1/2564

13 ยา 240000 240,000.00 คัดเลือก บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 240,000.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 240,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500096 4-พ.ย.-21 335/2564

14 ยา 126,260 126,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 126,260.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 126,260.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500097 4-พ.ย.-21

15 ยา 3,295.60 3,295.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,295.60 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,295.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500098 4-พ.ย.-21

16 ยา 6,420 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 6,420.00 บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด 6,420.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500099 4-พ.ย.-21

17 ยา 19,688 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 19,688.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 19,688.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500100 4-พ.ย.-21

18 ยา 11,808 11,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน)์ 11,808.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน์) 11,808.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500101 4-พ.ย.-21

19 ยา 79,288 79,288.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วชิั่น จ ากัด 79,288.00 บริษทั เจ เอส วิชั่น จ ากดั 79,288.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500102 4-พ.ย.-21

20 ยา 6800 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากดั 6,800.00 บริษทั บางกอก ดรัก จ ากดั 6,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500103 4-พ.ย.-21

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวนัที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือยาในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
โรงพยาบาลหัวหิน

วันที่.......30......เดือน…พฤศจิกายน....พ.ศ. 2564



ล าดับ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ประเภท) หรือจัดจ้าง
 (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
 (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
ที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วนัที่ของสัญญา
/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวนัที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

21 ยา 6,066.90 6,066.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 6,066.90 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 6,066.90 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500104 4-พ.ย.-21

22 ยา 13,910 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 13,910.00 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 13,910.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500105 4-พ.ย.-21

23 ยา 96,942 96,942.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิสทริบิวเตอร์ส(ประเทศไทย) จ ากัด 96,942.00 บริษัท ฟาร์มาดิสทริบิวเตอร์ส(ประเทศไทย) จ ากดั 96,942.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500106 4-พ.ย.-21

24 ยา 36,400 36,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ากดั 36,400.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากดั 36,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500107 4-พ.ย.-21

25 ยา 277000 277,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 277,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 277,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500108 4-พ.ย.-21

26 ยา 124505.2 124,505.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 124,505.20 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 124,505.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500109 4-พ.ย.-21

27 ยา 307657.1 307,657.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 307,657.10 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 307,657.10 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500110 4-พ.ย.-21

28 ยา 1,110 1,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 1,110.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 1,110.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500111 4-พ.ย.-21

29 ยา 481,500 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 481,500.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 481,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500112 4-พ.ย.-21

30 ยา 452,000 452,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 452,000.00 บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 452,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500113 4-พ.ย.-21

31 ยา 16,478 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 16,478.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 16,478.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500114 4-พ.ย.-21

32 ยา 14,800 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 2เอม็ (เมด-เมเกอร์) จ ากดั 14,800.00 บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด 14,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500115 4-พ.ย.-21

33 ยา 38,150 38,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั(V) 38,150.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด(V) 38,150.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500116 4-พ.ย.-21

34 ยา 74,250 74,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 74,250.00 บริษัท ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ ากัด 74,250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500117 4-พ.ย.-21

35 ยา 75,114 75,114.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 75,114.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 75,114.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500118 4-พ.ย.-21

36 ยา 6,912.20 6,912.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 6,912.20 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 6,912.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500119 4-พ.ย.-21

37 ยา 15,300 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากดั 15,300.00 บริษัท มาสุ จ ากัด 15,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500120 4-พ.ย.-21

38 ยา 435051.3 435,051.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 435,051.30 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 435,051.30 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500121 4-พ.ย.-21

39 ยา 70800 70,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 70,800.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 70,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500122 4-พ.ย.-21

40 ยา 35526 35,526.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 35,526.00 องค์การเภสัชกรรม 35,526.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500123 4-พ.ย.-21

41 ยา 2,640 2,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 2,640.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 2,640.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500124 4-พ.ย.-21

42 ยา 31,020 31,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 31,020.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 31,020.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500125 4-พ.ย.-21

43 ยา 8,400 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั(V) 8,400.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด(V) 8,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500126 4-พ.ย.-21



ล าดับ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ประเภท) หรือจัดจ้าง
 (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
 (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
ที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วนัที่ของสัญญา
/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวนัที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

44 ยา 6,600 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด 6,600.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 6,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500127 4-พ.ย.-21

45 ยา 36,000 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด 36,000.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากดั 36,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500128 4-พ.ย.-21

46 ยา 16200 16,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบคุคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมคีอล 16,200.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบคุคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล 16,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500129 4-พ.ย.-21

47 ยา 163068 163,068.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 163,068.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 163,068.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500130 4-พ.ย.-21

48 ยา 56900 56,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 56,900.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 56,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500131 4-พ.ย.-21

49 ยา 207143 207,143.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 207,143.00 องค์การเภสัชกรรม 207,143.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500132 4-พ.ย.-21

50 ยา 424832.8 424,832.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 424,832.80 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 424,832.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500133 4-พ.ย.-21

51 ยา 3000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,000.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500134 4-พ.ย.-21

52 ยา 2809.82 2,809.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 2,809.82 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 2,809.82 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500135 4-พ.ย.-21

53 ยา 86,135 86,135.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 86,135.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 86,135.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500136 4-พ.ย.-21

54 ยา 7,500 7,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 7,500.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500137 4-พ.ย.-21

55 ยา 78,480 78,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน ์จ ากดั 78,480.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 78,480.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500138 4-พ.ย.-21

56 ยา 9,202 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 9,202.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 9,202.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500139 4-พ.ย.-21

57 ยา 18,000 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากดั 18,000.00 บริษทั บางกอก ดรัก จ ากดั 18,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500140 4-พ.ย.-21

58 ยา 26,215 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 26,215.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 26,215.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500141 4-พ.ย.-21

59 ยา 38,220 38,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน ์จ ากดั 38,220.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 38,220.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500142 4-พ.ย.-21

60 ยา 12,600 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 12,600.00 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 12,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500143 4-พ.ย.-21

61 ยา 5,200 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 5,200.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 5,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500144 4-พ.ย.-21

62 ยา 105697 105,697.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วชิั่น จ ากัด 105,697.00 บริษทั เจ เอส วิชั่น จ ากดั 105,697.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500145 4-พ.ย.-21

63 ยา 27790.04 27,790.04 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 27,790.04 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 27,790.04 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500146 4-พ.ย.-21

64 ยา 309039.26 309,039.26 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 309,039.26 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 309,039.26 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500147 4-พ.ย.-21

65 ยา 2,640 2,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 2,640.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 2,640.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500148 5-พ.ย.-21

66 ยา 1,800 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภณัฑ์ (1985) จ ากดั 1,800.00 บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากดั 1,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500149 5-พ.ย.-21



ล าดับ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ประเภท) หรือจัดจ้าง
 (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
 (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
ที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วนัที่ของสัญญา
/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวนัที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

67 ยา 4,800 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 4,800.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 4,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500150 5-พ.ย.-21

68 ยา 126,000 126,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 126,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 126,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500151 5-พ.ย.-21

69 ยา 80,000 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั (CA) 80,000.00 บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั (CA) 80,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500152 5-พ.ย.-21

70 ยา 296,604 296,604.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 296,604.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 296,604.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500153 5-พ.ย.-21

71 ยา 26,350 26,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 26,350.00 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด 26,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500154 5-พ.ย.-21

72 ยา 20580 20,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 20,580.00 บริษทั ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 20,580.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500155 5-พ.ย.-21

73 ยา 37280.5 37,280.50 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 37,280.50 องค์การเภสัชกรรม 37,280.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500156 5-พ.ย.-21

74 ยา 54,000 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด 54,000.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด 54,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500157 17-พ.ย.-21

75 ยา 73,188 73,188.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากดั 73,188.00 บริษทั โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 73,188.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500158 11-พ.ย.-21

76 ยา 19,800 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากดั 19,800.00 บริษทั บางกอก ดรัก จ ากดั 19,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500159 11-พ.ย.-21

77 ยา 24,396 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 24,396.00 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 24,396.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500160 11-พ.ย.-21

78 ยา 5,000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั (X) 5,000.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด (X) 5,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500161 11-พ.ย.-21

79 ยา 90,000 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด 90,000.00 บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั 90,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500162 11-พ.ย.-21

80 ยา 36,250 36,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หาญไทยฟาร์มา(2508) จ ากดั 36,250.00 บริษัท หาญไทยฟาร์มา(2508) จ ากดั 36,250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500163 11-พ.ย.-21

81 ยา 55,000 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 55,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 55,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500164 11-พ.ย.-21

82 ยา 7,500 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากดั 7,500.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500165 11-พ.ย.-21

83 ยา 482,784 482,784.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 482,784.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 482,784.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500166 11-พ.ย.-21

84 ยา 25176 25,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน)์ 25,176.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน์) 25,176.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500167 11-พ.ย.-21

85 ยา 423292 423,292.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 423,292.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 423,292.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500168 11-พ.ย.-21

86 ยา 37599 37,599.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 37,599.00 องค์การเภสัชกรรม 37,599.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500169 11-พ.ย.-21

87 ยา 10,800 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 10,800.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 10,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500170 11-พ.ย.-21

88 ยา 320,000 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 320,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 320,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500171 11-พ.ย.-21

89 ยา 38,400 38,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (ปราศรัย) 38,400.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั (ปราศรัย) 38,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500172 11-พ.ย.-21



ล าดับ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ประเภท) หรือจัดจ้าง
 (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
 (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
ที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วนัที่ของสัญญา
/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวนัที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

90 ยา 62,700 62,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั(V) 62,700.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด(V) 62,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500173 11-พ.ย.-21

91 ยา 175,266 175,266.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 175,266.00 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 175,266.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500174 11-พ.ย.-21

92 ยา 212031.2 212,031.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 212,031.20 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 212,031.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500175 11-พ.ย.-21

93 ยา 382525 382,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 382,525.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 382,525.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500176 11-พ.ย.-21

94 ยา 371204.4 371,204.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 371,204.40 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 371,204.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500177 11-พ.ย.-21

95 ยา 112564 112,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 112,564.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 112,564.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500178 11-พ.ย.-21

96 ยา 38410.68 38,410.68 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 38,410.68 องค์การเภสัชกรรม 38,410.68 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500179 11-พ.ย.-21

97 ยา 2,700 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 2,700.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 2,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500180 11-พ.ย.-21

98 ยา 6,778.45 6,778.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 6,778.45 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 6,778.45 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500181 12-พ.ย.-21

99 ยา 26,857 26,857.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 26,857.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 26,857.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500182 12-พ.ย.-21

100 ยา 65,000 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ากดั 65,000.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากดั 65,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500183 12-พ.ย.-21

101 ยา 7,776 7,776.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 7,776.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 7,776.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500184 12-พ.ย.-21

102 ยา 48620 48,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากดั 48,620.00 บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด 48,620.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500185 12-พ.ย.-21

103 ยา 79500 79,500.00 เฉพาะเจาะจง ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั 79,500.00 ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั 79,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500186 12-พ.ย.-21

104 ยา 16,050 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 16,050.00 บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 16,050.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500187 12-พ.ย.-21

105 ยา 192,600 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 192,600.00 บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 192,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500187 12-พ.ย.-21

106 ยา 8160 8,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 8,160.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 8,160.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500188 12-พ.ย.-21

107 ยา 84920 84,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ากดั 84,920.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากดั 84,920.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500189 12-พ.ย.-21

108 ยา 319184.21 319,184.21 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 319,184.21 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 319,184.21 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500190 12-พ.ย.-21

109 ยา 300,000 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 300,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 300,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500191 12-พ.ย.-21

110 ยา 174,000 174,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากดั 174,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 174,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500192 16-พ.ย.-21

111 ยา 24,250 24,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 24,250.00 บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด 24,250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500193 16-พ.ย.-21

112 ยา 33,000 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 33,000.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 33,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500194 16-พ.ย.-21



ล าดับ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ
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113 ยา 64,350 64,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อลัลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากดั 64,350.00 บริษทั อลัลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากดั 64,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500195 16-พ.ย.-21

114 ยา 54000 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 2เอม็ (เมด-เมเกอร์) จ ากดั 54,000.00 บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด 54,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500196 16-พ.ย.-21

115 ยา 14,080 14,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 14,080.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 14,080.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500197 16-พ.ย.-21

116 ยา 74900 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากดั 74,900.00 บริษัท ซีฟาม จ ากัด 74,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500198 16-พ.ย.-21

117 ยา 432,451.20 432,451.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 432,451.20 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 432,451.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500199 16-พ.ย.-21

118 ยา 79135 79,135.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 79,135.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 79,135.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500200 16-พ.ย.-21

119 ยา 485600 485,600.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 485,600.00 องค์การเภสัชกรรม 485,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500201 16-พ.ย.-21

120 ยา 155,792 155,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 155,792.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 155,792.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500202 16-พ.ย.-21

121 ยา 53,500 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน ์จ ากดั 53,500.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 53,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500203 16-พ.ย.-21

122 ยา 54,400 54,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน ์จ ากดั 54,400.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 54,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500204 16-พ.ย.-21

123 ยา 175,500 175,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน ์จ ากดั 175,500.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 175,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500205 16-พ.ย.-21

124 ยา 7276 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 7,276.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 7,276.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500206 16-พ.ย.-21

125 ยา 128186 128,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 128,186.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 128,186.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500207 16-พ.ย.-21

126 ยา 209869.8 209,869.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 209,869.80 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 209,869.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500208 16-พ.ย.-21

127 ยา 51340 51,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 51,340.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 51,340.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500209 16-พ.ย.-21

128 ยา 443829.5 443,829.50 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 443,829.50 องค์การเภสัชกรรม 443,829.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500210 16-พ.ย.-21

129 ยา 115554.65 115,554.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 115,554.65 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 115,554.65 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500211 16-พ.ย.-21

130 ยา 82550 82,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 82,550.00 บริษัท ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ ากัด 82,550.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500212 16-พ.ย.-21

131 ยา 45000 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั 45,000.00 ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั 45,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500213 16-พ.ย.-21

132 ยา 182,970 182,970.00 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 182,970.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 182,970.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500214 16-พ.ย.-21 283/2564

133 ยา 374,500 374,500.00 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 374,500.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 374,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500215 16-พ.ย.-21 281/2564

134 ยา 9,636.70 9,636.70 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั 9,636.70 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั 9,636.70 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500216 16-พ.ย.-21 5/2564

135 ยา 50,400 50,400.00 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 50,400.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 50,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500217 16-พ.ย.-21 6/2564



ล าดับ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ
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136 ยา 724 724.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด 724.00 บริษัท ยโูทเปี้ยน จ ากดั 724.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500218 17-พ.ย.-21

137 ยา 7,200 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด 7,200.00 บริษัท แม็กซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั 7,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500219 17-พ.ย.-21

138 ยา 72118 72,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 72,118.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 72,118.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500220 17-พ.ย.-21

139 ยา 216503.8 216,503.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 216,503.80 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 216,503.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500221 17-พ.ย.-21

140 ยา 395557.2 395,557.20 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 395,557.20 องค์การเภสัชกรรม 395,557.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500222 17-พ.ย.-21

141 ยา 440005 440,005.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 440,005.00 องค์การเภสัชกรรม 440,005.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500223 17-พ.ย.-21

142 ยา 3,600 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั 3,600.00 บริษทั เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั 3,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500224 17-พ.ย.-21

143 ยา 105,600 105,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน ์จ ากดั 105,600.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 105,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500225 17-พ.ย.-21

144 ยา 9,651.40 9,651.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,651.40 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,651.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500226 17-พ.ย.-21

145 ยา 12,711.60 12,711.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 12,711.60 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 12,711.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500226 17-พ.ย.-21

146 ยา 39,960 39,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด 39,960.00 บริษทั ชมูติร 1967 จ ากดั 39,960.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500227 17-พ.ย.-21

147 ยา 95,200 95,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 95,200.00 บริษทั ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 95,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500228 17-พ.ย.-21

148 ยา 64,600 64,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 64,600.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 64,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500229 17-พ.ย.-21

149 ยา 9,600 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 9,600.00 บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 9,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500230 17-พ.ย.-21

150 ยา 393,588.80 393,588.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 393,588.80 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 393,588.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500231 17-พ.ย.-21

151 ยา 51440 51,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 51,440.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 51,440.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500232 17-พ.ย.-21

152 ยา 6041.22 6,041.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 6,041.22 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 6,041.22 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500233 17-พ.ย.-21

153 ยา 313,146.20 313,146.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 313,146.20 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 313,146.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500234 17-พ.ย.-21

154 ยา 469430.4 469,430.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 469,430.40 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 469,430.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500235 17-พ.ย.-21

155 ยา 496,600 496,600.00 e-bidding(เขต) บริษทั เมดไลน ์จ ากดั 496,600.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 496,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500236 19-พ.ย.-21 1/2564

156 ยา 364,720.20 364,720.20 เฉพาะเจาะจง (สัญญา) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 364,720.20 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 364,720.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500237 19-พ.ย.-21 280/2564

157 ยา 1,920 1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 1,920.00 บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 1,920.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500238 19-พ.ย.-21

158 ยา 8,350 8,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 8,350.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 8,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500239 19-พ.ย.-21



ล าดับ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ประเภท) หรือจัดจ้าง
 (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
 (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
ที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วนัที่ของสัญญา
/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวนัที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

159 ยา 105000 105,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 105,000.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 105,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500240 19-พ.ย.-21

160 ยา 9,100 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 9,100.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 9,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500241 19-พ.ย.-21

161 ยา 48,000 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 48,000.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 48,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500242 19-พ.ย.-21

162 ยา 61200 61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากดั 61,200.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากดั 61,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500243 19-พ.ย.-21

163 ยา 181,044 181,044.00 เฉพาะเจาะจง(นวัตกรรม) บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 181,044.00 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 181,044.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500244 19-พ.ย.-21

164 ยา 28,600 28,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 28,600.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 28,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500245 19-พ.ย.-21

165 ยา 70,000 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากดั 70,000.00 บริษัท มาสุ จ ากัด 70,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500246 19-พ.ย.-21

166 ยา 123,500 123,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 123,500.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 123,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500247 19-พ.ย.-21

167 ยา 188,825.04 188,825.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 188,825.04 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 188,825.04 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500248 19-พ.ย.-21

168 ยา 428850 428,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากดั 428,850.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 428,850.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500249 19-พ.ย.-21

169 ยา 63440 63,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 63,440.00 บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 63,440.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500250 19-พ.ย.-21

170 ยา 26,000 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 26,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 26,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500251 19-พ.ย.-21

171 ยา 268000 268,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 268,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 268,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500251 19-พ.ย.-21

172 ยา 310735 310,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 310,735.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 310,735.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500252 19-พ.ย.-21

173 ยา 143470 143,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 143,470.00 บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั 143,470.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500253 19-พ.ย.-21

174 ยา 21,000 21,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 21,000.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 21,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500254 19-พ.ย.-21

175 ยา 23112 23,112.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 23,112.00 องค์การเภสัชกรรม 23,112.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500255 23-พ.ย.-21

176 ยา 348,723.70 348,723.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 348,723.70 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 348,723.70 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500256 23-พ.ย.-21

177 ยา 142,096 142,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 142,096.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 142,096.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500257 23-พ.ย.-21

178 ยา 55,254.80 55,254.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 55,254.80 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 55,254.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500258 23-พ.ย.-21

179 ยา 582 582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 582.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 582.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500259 23-พ.ย.-21

180 ยา 1,935 1,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 1,935.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 1,935.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500260 23-พ.ย.-21

181 ยา 10,000 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 10,000.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 10,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500261 23-พ.ย.-21



ล าดับ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ประเภท) หรือจัดจ้าง
 (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ
 (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
ที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วนัที่ของสัญญา
/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวนัที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

182 ยา 60,000 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 60,000.00 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด 60,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500262 23-พ.ย.-21

183 ยา 10,800 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด 10,800.00 บริษัท ไทยเอฟดี จ ากดั 10,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500263 23-พ.ย.-21

184 ยา 21,450 21,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 21,450.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 21,450.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500264 23-พ.ย.-21

185 ยา 9,225 9,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 9,225.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 9,225.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500265 23-พ.ย.-21

186 ยา 7,500 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 7,500.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500266 23-พ.ย.-21

187 ยา 16,916.70 16,916.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 16,916.70 บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 16,916.70 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500267 23-พ.ย.-21

188 ยา 404460 404,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 404,460.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 404,460.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500268 23-พ.ย.-21

189 ยา 220923.8 220,923.80 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 220,923.80 องค์การเภสัชกรรม 220,923.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500269 23-พ.ย.-21

190 ยา 2,568 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด 2,568.00 บริษัท แม็กซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั 2,568.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500270 23-พ.ย.-21

191 ยา 27,500 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากดั 27,500.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 27,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500271 23-พ.ย.-21

192 ยา 9,625 9,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากัด 9,625.00 บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 9,625.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500272 23-พ.ย.-21

193 ยา 57,200 57,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากดั 57,200.00 บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด 57,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500273 23-พ.ย.-21

194 ยา 5,820.80 5,820.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,820.80 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,820.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500274 23-พ.ย.-21

195 ยา 35700 35,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากดั 35,700.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากดั 35,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500275 23-พ.ย.-21

196 ยา 33,600 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด 33,600.00 บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั 33,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500276 23-พ.ย.-21

197 ยา 28,000 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั 28,000.00 ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั 28,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500277 23-พ.ย.-21

198 ยา 176,871 176,871.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 176,871.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 176,871.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500278 23-พ.ย.-21

199 ยา 6,000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 6,000.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 6,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500279 23-พ.ย.-21

200 ยา 33692.16 33,692.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 33,692.16 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 33,692.16 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500280 23-พ.ย.-21

201 ยา 218301.4 218,301.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 218,301.40 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 218,301.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500281 23-พ.ย.-21

202 ยา 338948 338,948.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 338,948.00 องค์การเภสัชกรรม 338,948.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500282 23-พ.ย.-21

203 ยา 494,000 494,000.00 เฉพาะเจาะจง(นวัตกรรม) บริษทั เมดไลน ์จ ากดั 494,000.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 494,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500283 23-พ.ย.-21

204 ยา 144,450 144,450.00 e-bidding(เขต) บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 144,450.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 144,450.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6500284 23-พ.ย.-21 4/2564


