
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

1 ยา 85,750.00 85,750.00 เฉพาะเจาะจง รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 85,750.00 รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 85,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501281 02-มิ.ย.-22

2 ยา 9,000 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 9,000.00 รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 9,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501282 02-มิ.ย.-22

3 ยา 72,425.50 72,425.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 72,425.50 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 72,425.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501356 07-มิ.ย.-22

4 ยา 70,834.00 70,834.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 70,834.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 70,834.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501357 07-มิ.ย.-22

5 ยา 70,000 70,000.00 e-bidding(เขต) บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 70,000.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 70,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501358 07-มิ.ย.-22 2/2564

6 ยา 1,024 1,024.00 เฉพาะเจาะจง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 1,024.00 คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 1,024.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501359 08-มิ.ย.-22

7 ยา 5,820.80 5,820.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,820.80 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,820.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501360 08-มิ.ย.-22

8 ยา 11,808 11,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน์) 11,808.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน์) 11,808.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501361 08-มิ.ย.-22

9 ยา 10,785.60 10,785.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 10,785.60 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 10,785.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501362 08-มิ.ย.-22

10 ยา 492,200 492,200.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 492,200.00 องค์การเภสัชกรรม 492,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501363 08-มิ.ย.-22

11 ยา 135,040.00 135,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 135,040.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 135,040.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501364 08-มิ.ย.-22

12 ยา 263,460.00 263,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 263,460.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 263,460.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501365 08-มิ.ย.-22

13 ยา 122,194.00 122,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 122,194.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 122,194.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501366 08-มิ.ย.-22

14 ยา 91,902.30 91,902.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 91,902.30 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 91,902.30 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501367 08-มิ.ย.-22

15 ยา 19,850.00 19,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 19,850.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 19,850.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501368 08-มิ.ย.-22

16 ยา 247,000 247,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผ์ลิตภณัฑ์จากพลาสมา  ศุนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 247,000.00 ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา  ศุนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 247,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501369 08-มิ.ย.-22

17 ยา 4,000 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 4,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 4,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501370 08-มิ.ย.-22

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือยาในรอบเดือน มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลหัวหิน
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ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

18 ยา 1,480 1,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 1,480.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 1,480.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501371 08-มิ.ย.-22

19 ยา 8,600 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 8,600.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 8,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501372 08-มิ.ย.-22

20 ยา 199,560.00 199,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 199,560.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 199,560.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501373 08-มิ.ย.-22

21 ยา 29,425 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 29,425.00 บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 29,425.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501374 08-มิ.ย.-22

22 ยา 6,880 6,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 6,880.00 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 6,880.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501375 08-มิ.ย.-22

23 ยา 14,252.40 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,252.40 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,252.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501376 08-มิ.ย.-22

24 ยา 48,438.00 48,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 48,438.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 48,438.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501377 08-มิ.ย.-22

25 ยา 236,898.00 236,898.00 เฉพาะเจาะจง(นวตักรรม) บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 236,898.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 236,898.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501378 08-มิ.ย.-22

26 ยา 158,360.00 158,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 158,360.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 158,360.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501379 08-มิ.ย.-22

27 ยา 105,582.00 105,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 105,582.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 105,582.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501380 08-มิ.ย.-22

28 ยา 60,200 60,200.00 เฉพาะเจาะจง(นวตักรรม) บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 60,200.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 60,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501381 08-มิ.ย.-22

29 ยา 11,449 11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 11,449.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 11,449.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501382 08-มิ.ย.-22

30 ยา 5,000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ากดั 5,000.00 บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด 5,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501383 08-มิ.ย.-22

31 ยา 309,823.85 309,823.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 309,823.85 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 309,823.85 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501384 08-มิ.ย.-22

32 ยา 2,340 2,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน์) 2,340.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน์) 2,340.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501385 09-มิ.ย.-22

33 ยา 2,880 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,880.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,880.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501386 09-มิ.ย.-22

34 ยา 3,000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 3,000.00 หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501387 09-มิ.ย.-22

35 ยา 4,000 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 4,000.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 4,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501388 09-มิ.ย.-22

36 ยา 3,300 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 3,300.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 3,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501389 09-มิ.ย.-22

37 ยา 5,000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากดั 5,000.00 บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัด 5,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501390 09-มิ.ย.-22

38 ยา 16,000 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 16,000.00 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 16,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501391 09-มิ.ย.-22



ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

39 ยา 38,150 38,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด(V) 38,150.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด(V) 38,150.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501392 09-มิ.ย.-22

40 ยา 11,000 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด 11,000.00 บริษทั ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 11,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501393 09-มิ.ย.-22

41 ยา 132,038 132,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 132,038.00 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 132,038.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501394 09-มิ.ย.-22

42 ยา 82,550 82,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 82,550.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 82,550.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501395 09-มิ.ย.-22

43 ยา 9,844 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 9,844.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 9,844.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501396 09-มิ.ย.-22

44 ยา 3,600 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 3,600.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 3,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501397 09-มิ.ย.-22

45 ยา 132,576.00 132,576.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 132,576.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 132,576.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501398 09-มิ.ย.-22

46 ยา 398,275.89 398,275.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 398,275.89 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 398,275.89 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501399 09-มิ.ย.-22

47 ยา 85,000 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 85,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 85,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501400 09-มิ.ย.-22

48 ยา 30,400 30,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 30,400.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 30,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501401 09-มิ.ย.-22

49 ยา 28,000 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 28,000.00 บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 28,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501402 09-มิ.ย.-22

50 ยา 20,223.00 20,223.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด 20,223.00 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด 20,223.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501403 09-มิ.ย.-22

51 ยา 8,100 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 8,100.00 บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 8,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501404 09-มิ.ย.-22

52 ยา 96,300 96,300.00 เฉพาะเจาะจง(นวตักรรม) บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 96,300.00 บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 96,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501405 09-มิ.ย.-22

53 ยา 5,760 5,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 5,760.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 5,760.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501406 09-มิ.ย.-22

54 ยา 40,000 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 40,000.00 บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 40,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501407 09-มิ.ย.-22

55 ยา 11,770 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อยุเฮง อนิเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากดั 11,770.00 บริษทั อุยเฮง อินเตอร์เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ จ ากัด 11,770.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501408 09-มิ.ย.-22

56 ยา 465,150.40 465,150.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 465,150.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 465,150.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501409 09-มิ.ย.-22

57 ยา 62,700 62,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 62,700.00 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 62,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501410 09-มิ.ย.-22

58 ยา 19,500 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 19,500.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 19,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501411 09-มิ.ย.-22

59 ยา 5,250 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 5,250.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 5,250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501412 09-มิ.ย.-22



ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

60 ยา 339,688.00 339,688.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 339,688.00 องค์การเภสัชกรรม 339,688.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501413 09-มิ.ย.-22

61 ยา 87,084.00 87,084.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 87,084.00 องค์การเภสัชกรรม 87,084.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501414 14-มิ.ย.-22

62 ยา 22,344.30 22,344.30 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 22,344.30 องค์การเภสัชกรรม 22,344.30 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501415 14-มิ.ย.-22

63 ยา 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 21,500.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 21,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501416 14-มิ.ย.-22

64 ยา 142,800.00 142,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 142,800.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 142,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501417 14-มิ.ย.-22

65 ยา 2,817.31 2,817.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 2,817.31 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 2,817.31 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501418 14-มิ.ย.-22

66 ยา 45,900.00 45,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 45,900.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 45,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501419 14-มิ.ย.-22

67 ยา 1,935 1,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,935.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,935.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501420 14-มิ.ย.-22

68 ยา 295,000 295,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 295,000.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 295,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501421 14-มิ.ย.-22

69 ยา 92,048 92,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 92,048.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 92,048.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501422 14-มิ.ย.-22

70 ยา 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 2,150.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 2,150.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501423 14-มิ.ย.-22

71 ยา 54,356 54,356.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 54,356.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 54,356.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501424 14-มิ.ย.-22

72 ยา 3,750 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 3,750.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 3,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501425 14-มิ.ย.-22

73 ยา 458,400 458,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 458,400.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 458,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501426 14-มิ.ย.-22

74 ยา 260,000 260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 260,000.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 260,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501427 14-มิ.ย.-22

75 ยา 23,133.40 23,133.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 23,133.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 23,133.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501428 14-มิ.ย.-22

76 ยา 19,800 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด 19,800.00 บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด 19,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501429 14-มิ.ย.-22

77 ยา 6,760 6,760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6,760.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6,760.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501430 14-มิ.ย.-22

78 ยา 8,025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 8,025.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 8,025.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501431 14-มิ.ย.-22

79 ยา 152,961.39 152,961.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 152,961.39 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 152,961.39 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501432 14-มิ.ย.-22

80 ยา 270,175.00 270,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 270,175.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 270,175.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501433 14-มิ.ย.-22



ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

81 ยา 95,410.00 95,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 95,410.00 บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 95,410.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501434 14-มิ.ย.-22

82 ยา 340,174.40 340,174.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 340,174.40 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 340,174.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501435 14-มิ.ย.-22

83 ยา 144,450.00 144,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 144,450.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 144,450.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501436 14-มิ.ย.-22

84 ยา 459,030 459,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 459,030.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 459,030.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501437 14-มิ.ย.-22

92 ยา 69,550 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 69,550.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 69,550.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501447 17-มิ.ย.-22

93 ยา 9,600 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 9,600.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 9,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501448 17-มิ.ย.-22

94 ยา 1,765.50 1,765.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 1,765.50 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 1,765.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501449 17-มิ.ย.-22

95 ยา 4,000 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด 4,000.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด 4,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501450 17-มิ.ย.-22

96 ยา 64600 64,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 64,600.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 64,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501451 17-มิ.ย.-22

98 ยา 13,050 13,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 13,050.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 13,050.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501452 17-มิ.ย.-22

99 ยา 9,244.80 9,244.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 9,244.80 บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 9,244.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501453 17-มิ.ย.-22

100 ยา 8,474.40 8,474.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 8,474.40 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 8,474.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501454 17-มิ.ย.-22

101 ยา 14,208 14,208.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 14,208.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 14,208.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501455 17-มิ.ย.-22

102 ยา 219,564 219,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 219,564.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 219,564.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501456 17-มิ.ย.-22

103 ยา 3,000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 3,000.00 หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501457 23-มิ.ย.-22

104 ยา 2,200 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,200.00 บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501458 23-มิ.ย.-22

105 ยา 4,720 4,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด 4,720.00 บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด 4,720.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501459 23-มิ.ย.-22

106 ยา 432,451.20 432,451.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 432,451.20 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 432,451.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501460 23-มิ.ย.-22

107 ยา 8,007.36 8,007.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน์) 8,007.36 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน์) 8,007.36 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501461 23-มิ.ย.-22

108 ยา 26,350 26,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด 26,350.00 บริษทั ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 26,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501462 23-มิ.ย.-22

109 ยา 44,000 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 44,000.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 44,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501463 23-มิ.ย.-22



ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

110 ยา 300,000 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 300,000.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 300,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501464 23-มิ.ย.-22

111 ยา 81,000 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 81,000.00 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 81,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501465 23-มิ.ย.-22

112 ยา 25500 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 25,500.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 25,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501466 23-มิ.ย.-22

114 ยา 7,040 7,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 7,040.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 7,040.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501467 23-มิ.ย.-22

115 ยา 59,040 59,040.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 59,040.00 องค์การเภสัชกรรม 59,040.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501468 23-มิ.ย.-22

116 ยา 26,750 26,750.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 26,750.00 องค์การเภสัชกรรม 26,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501469 23-มิ.ย.-22

117 ยา 20,910 20,910.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 20,910.00 องค์การเภสัชกรรม 20,910.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501469 23-มิ.ย.-22

118 ยา 22,500 22,500.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 22,500.00 องค์การเภสัชกรรม 22,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501469 23-มิ.ย.-22

119 ยา 9,250.15 9,250.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 9,250.15 บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 9,250.15 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501470 23-มิ.ย.-22

120 ยา 6,912.20 6,912.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 6,912.20 บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 6,912.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501470 23-มิ.ย.-22

121 ยา 14,509.20 14,509.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,509.20 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,509.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501471 23-มิ.ย.-22

122 ยา 82,390 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 82,390.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 82,390.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501471 23-มิ.ย.-22

123 ยา 51,000.30 51,000.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 51,000.30 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 51,000.30 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501471 23-มิ.ย.-22

124 ยา 69,122 69,122.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 69,122.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 69,122.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501471 23-มิ.ย.-22

125 ยา 753.28 753.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 753.28 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 753.28 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501472 23-มิ.ย.-22

126 ยา 2,240 2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,240.00 บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,240.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501473 23-มิ.ย.-22

127 ยา 2,240 2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,240.00 บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,240.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501473 23-มิ.ย.-22

128 ยา 226,626 226,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 226,626.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 226,626.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501474 23-มิ.ย.-22

129 ยา 18,800 18,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เกอร์เทค อนิเตอร์เนชั่นแนล 18,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 18,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501475 23-มิ.ย.-22

130 ยา 39,960 39,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 39,960.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 39,960.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501476 23-มิ.ย.-22

131 ยา 18,000 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล 18,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล 18,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501477 23-มิ.ย.-22



ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

132 ยา 6,066.90 6,066.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,066.90 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,066.90 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501478 23-มิ.ย.-22

133 ยา 10,700 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 10,700.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 10,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501479 23-มิ.ย.-22

134 ยา 74250 74,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 74,250.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 74,250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501480 23-มิ.ย.-22

136 ยา 92000 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 92,000.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 92,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501481 23-มิ.ย.-22

138 ยา 31582 31,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 31,582.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 31,582.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501482 23-มิ.ย.-22

140 ยา 24900 24,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 24,900.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 24,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501483 23-มิ.ย.-22

143 ยา 169234 169,234.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 169,234.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 169,234.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501484 23-มิ.ย.-22

147 ยา 2,160 2,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 2,160.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 2,160.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501485 23-มิ.ย.-22

148 ยา 6,099 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 6,099.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 6,099.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501486 23-มิ.ย.-22

149 ยา 21,186 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 21,186.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 21,186.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501487 23-มิ.ย.-22

150 ยา 102000 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 102,000.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 102,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501488 23-มิ.ย.-22

154 ยา 210,000 210,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 210,000.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 210,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501489 23-มิ.ย.-22

155 ยา 12,000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 12,000.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 12,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501490 23-มิ.ย.-22

156 ยา 54,570 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 54,570.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 54,570.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501491 23-มิ.ย.-22

157 ยา 17,280 17,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 17,280.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 17,280.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501492 23-มิ.ย.-22

158 ยา 77,307.50 77,307.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 77,307.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 77,307.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501493 23-มิ.ย.-22

159 ยา 256350 256,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 256,350.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 256,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501494 23-มิ.ย.-22

162 ยา 16300 16,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 16,300.00 หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 16,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501495 23-มิ.ย.-22

165 ยา 9400 9,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 9,400.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 9,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501496 23-มิ.ย.-22

167 ยา 68,400 68,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 68,400.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 68,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501497 24-มิ.ย.-22

168 ยา 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย ์จ ากดั 3,081.60 บริษทั โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด 3,081.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501498 27-มิ.ย.-22



ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

169 ยา 3,600 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 3,600.00 บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 3,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501499 27-มิ.ย.-22

170 ยา 50,000 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด 50,000.00 บริษัท มาสุ จ ากัด 50,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501500 27-มิ.ย.-22

171 ยา 9,500 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด 9,500.00 บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด 9,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501501 27-มิ.ย.-22

172 ยา 6,000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 6,000.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 6,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501502 27-มิ.ย.-22

173 ยา 33660 33,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 33,660.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 33,660.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501503 27-มิ.ย.-22

175 ยา 9,800 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด(V) 9,800.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด(V) 9,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501504 27-มิ.ย.-22

176 ยา 96,300 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 96,300.00 บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 96,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501505 27-มิ.ย.-22

177 ยา 15,853.12 15,853.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด 15,853.12 บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด 15,853.12 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501506 27-มิ.ย.-22

178 ยา 10,000 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 10,000.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 10,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501507 27-มิ.ย.-22

179 ยา 36,900 36,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 36,900.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 36,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501508 27-มิ.ย.-22

180 ยา 18000 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 18,000.00 บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 18,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501509 27-มิ.ย.-22

182 ยา 191344 191,344.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 191,344.00 องค์การเภสัชกรรม 191,344.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501510 27-มิ.ย.-22

187 ยา 3,210 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 3,210.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 3,210.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501511 27-มิ.ย.-22

188 ยา 381,990 381,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 381,990.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 381,990.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501512 27-มิ.ย.-22

189 ยา 160,000 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 160,000.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 160,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501513 27-มิ.ย.-22

190 ยา 56,000 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด 56,000.00 บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด 56,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501514 27-มิ.ย.-22

191 ยา 9,100 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 9,100.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 9,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501515 27-มิ.ย.-22

192 ยา 101,650 101,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 101,650.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 101,650.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501516 27-มิ.ย.-22

193 ยา 8,185.50 8,185.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,185.50 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,185.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501517 27-มิ.ย.-22

194 ยา 278,028.80 278,028.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 278,028.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 278,028.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501518 27-มิ.ย.-22

195 ยา 106,582.70 106,582.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 106,582.70 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 106,582.70 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501519 27-มิ.ย.-22



ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

196 ยา 150870 150,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 150,870.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 150,870.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501520 27-มิ.ย.-22

199 ยา 39,590 39,590.00 e-bidding(เขต) บริษัท เมดติจูด จ ากัด SANDOZ 39,590.00 บริษัท เมดติจูด จ ากัด SANDOZ 39,590.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501521 27-มิ.ย.-22 6/2564

200 ยา 31,020 31,020.00 e-bidding(เขต) บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 31,020.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 31,020.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501522 27-มิ.ย.-22 1/2564


