
งานจัดซ้ือ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ
(ประเภท) หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

1 ยา 102,000 102,000.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด102,000.00       ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด102,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600092 04-พ.ย.-22
2 ยา 476,727.80        476,727.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 476,727.80       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 476,727.80       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600200 04-พ.ย.-22
3 ยา 4,815 4,815.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 4,815.00          บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 4,815.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600201 04-พ.ย.-22
4 ยา 50,247.20 50,247.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 50,247.20         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 50,247.20         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600202 04-พ.ย.-22
5 ยา 125,832 125,832.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 125,832.00       บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 125,832.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600203 04-พ.ย.-22
6 ยา 69,550 69,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 69,550.00         บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 69,550.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600204 04-พ.ย.-22
7 ยา 105,930 105,930.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 105,930.00       บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั105,930.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600205 04-พ.ย.-22
8 ยา 38,520 38,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 38,520.00         บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 38,520.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600206 04-พ.ย.-22
9 ยา 26,964 26,964.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 26,964.00         บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 26,964.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600207 04-พ.ย.-22
10 ยา 13,482 13,482.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 13,482.00         บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 13,482.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600208 04-พ.ย.-22
11 ยา 19,260 19,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากดั 19,260.00         บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากดั 19,260.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600209 04-พ.ย.-22
12 ยา 47,250 47,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั 47,250.00         บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั 47,250.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600210 04-พ.ย.-22
13 ยา 245,080.00        245,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 245,080.00       บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 245,080.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600211 04-พ.ย.-22
14 ยา 6,400 6,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 6,400.00          บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน)6,400.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600212 04-พ.ย.-22
15 ยา 330,781.94        330,781.94       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 330,781.94       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 330,781.94       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600213 04-พ.ย.-22
16 ยา 22,386.00          22,386.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากดั 22,386.00         บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากดั 22,386.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600214 04-พ.ย.-22
17 ยา 482,302.50        482,302.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 482,302.50       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 482,302.50       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600215 04-พ.ย.-22
18 ยา 1,284 1,284.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จ ากดั 1,284.00          บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จ ากดั 1,284.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600216 04-พ.ย.-22
19 ยา 22,560 22,560.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เกอร์เทค อนิเตอร์เนชั่นแนล 22,560.00         ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เกอร์เทค อนิเตอร์เนชั่นแนล 22,560.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600217 04-พ.ย.-22
20 ยา 11,200 11,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 11,200.00         บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 11,200.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600218 04-พ.ย.-22
21 ยา 5,850 5,850.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 5,850.00          บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 5,850.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600219 04-พ.ย.-22
22 ยา 82,176 82,176.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 82,176.00         บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 82,176.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600220 04-พ.ย.-22
23 ยา 4,654.50 4,654.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 4,654.50          บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 4,654.50          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600221 04-พ.ย.-22
24 ยา 10,800 10,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 10,800.00         บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 10,800.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600222 04-พ.ย.-22
25 ยา 22,080.00          22,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 22,080.00         บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 22,080.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600223 04-พ.ย.-22
26 ยา 5,640.00            5,640.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 5,640.00          บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 5,640.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600224 04-พ.ย.-22
27 ยา 17,671.20          17,671.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั17,671.20         บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั17,671.20         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600225 04-พ.ย.-22
28 ยา 397,008.00        397,008.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 397,008.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 397,008.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600226 04-พ.ย.-22
29 ยา 158,873.60        158,873.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 158,873.60       บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 158,873.60       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600227 04-พ.ย.-22
30 ยา 166,385.00        166,385.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 166,385.00       บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 166,385.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600228 04-พ.ย.-22
31 ยา 6,910.00            6,910.00          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,910.00          องค์การเภสัชกรรม 6,910.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600229 04-พ.ย.-22
32 ยา 1,448 1,448.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากดั 1,448.00          บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากดั 1,448.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600230 07-พ.ย.-22
33 ยา 3,300 3,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 3,300.00          บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 3,300.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600231 07-พ.ย.-22
34 ยา 91,000 91,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 91,000.00         บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 91,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600232 07-พ.ย.-22
35 ยา 19,656 19,656.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 19,656.00         บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 19,656.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600233 07-พ.ย.-22
36 ยา 492,200 492,200.00       เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 492,200.00       องค์การเภสัชกรรม 492,200.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600234 07-พ.ย.-22

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือยาในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงพยาบาลหัวหิน

วันที่......30......เดือน…พฤศจิกายน...พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ
ล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง



งานจัดซ้ือ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ
(ประเภท) หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ
ล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

37 ยา 16,478 16,478.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 16,478.00         บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 16,478.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600235 07-พ.ย.-22
38 ยา 7,800 7,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากดั 7,800.00          บริษัท มาซา แลบ จ ากดั 7,800.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600236 07-พ.ย.-22
39 ยา 15,200 15,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 15,200.00         บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 15,200.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600237 07-พ.ย.-22
40 ยา 44,940 44,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 44,940.00         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 44,940.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600238 07-พ.ย.-22
41 ยา 71,400.00          71,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 71,400.00         บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 71,400.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600239 07-พ.ย.-22
42 ยา 38,520 38,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 38,520.00         บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 38,520.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600240 07-พ.ย.-22
43 ยา 448,544 448,544.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 448,544.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 448,544.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600241 07-พ.ย.-22
44 ยา 88,420.00          88,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 88,420.00         บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 88,420.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600242 07-พ.ย.-22
45 ยา 85,560.00          85,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 85,560.00         บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 85,560.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600243 07-พ.ย.-22
46 ยา 4,500 4,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากดั 4,500.00          บริษัท มาสุ จ ากดั 4,500.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600244 10-พ.ย.-22
47 ยา 159,600 159,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา(ประเทศไทย) จ ากดั 159,600.00       บริษัท นิวฟาร์มา(ประเทศไทย) จ ากดั 159,600.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600245 10-พ.ย.-22
48 ยา 6,066.90 6,066.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 6,066.90          บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 6,066.90          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600246 10-พ.ย.-22
49 ยา 17,334 17,334.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 17,334.00         บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 17,334.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600247 10-พ.ย.-22
50 ยา 10,000 10,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 10,000.00         หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 10,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600248 10-พ.ย.-22
51 ยา 27,240 27,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 27,240.00         บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 27,240.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600249 10-พ.ย.-22
52 ยา 60,800 60,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 60,800.00         บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 60,800.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600250 10-พ.ย.-22
53 ยา 18,750 18,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 18,750.00         บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 18,750.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600251 10-พ.ย.-22
54 ยา 3,038.80            3,038.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากดั 3,038.80          บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากดั 3,038.80          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600252 10-พ.ย.-22
55 ยา 3,200 3,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากดั 3,200.00          บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากดั 3,200.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600253 10-พ.ย.-22
56 ยา 124,740.00        124,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากดั 124,740.00       บริษัท บางกอก ดรัก จ ากดั 124,740.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600254 10-พ.ย.-22
57 ยา 3,330 3,330.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 3,330.00          บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 3,330.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600255 10-พ.ย.-22
58 ยา 71,156 71,156.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 71,156.00         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 71,156.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600256 10-พ.ย.-22
59 ยา 46,973.00          46,973.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 46,973.00         บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 46,973.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600257 10-พ.ย.-22
60 ยา 317,864.90        317,864.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 317,864.90       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 317,864.90       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600258 10-พ.ย.-22
61 ยา 17,396.50          17,396.50         เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 17,396.50         องค์การเภสัชกรรม 17,396.50         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600259 10-พ.ย.-22
62 ยา 173,960.60        173,960.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 173,960.60       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 173,960.60       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600260 10-พ.ย.-22
63 ยา 32,900 32,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 32,900.00         บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 32,900.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600261 10-พ.ย.-22
64 ยา 1,800 1,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากดั 1,800.00          บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากดั 1,800.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600262 21-พ.ย.-22
65 ยา 17,173.50 17,173.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 17,173.50         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 17,173.50         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600263 21-พ.ย.-22
66 ยา 19,423.80 19,423.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 19,423.80         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 19,423.80         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600264 21-พ.ย.-22
67 ยา 8,160 8,160.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,160.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,160.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600265 21-พ.ย.-22
68 ยา 32,367.50 32,367.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 32,367.50         บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 32,367.50         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600266 21-พ.ย.-22
69 ยา 48,150 48,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 48,150.00         บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 48,150.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600267 21-พ.ย.-22
70 ยา 10,700 10,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 10,700.00         บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 10,700.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600268 21-พ.ย.-22
71 ยา 109,000 109,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 109,000.00       บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 109,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600269 21-พ.ย.-22
72 ยา 1,930.28            1,930.28          เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากดั 1,930.28          บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากดั 1,930.28          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600270 21-พ.ย.-22
73 ยา 500 500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากดั 500.00             บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากดั 500.00             คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600271 21-พ.ย.-22
74 ยา 239,680 239,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 239,680.00       บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 239,680.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600272 21-พ.ย.-22
75 ยา 35,000 35,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากดั 35,000.00         บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากดั 35,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600273 21-พ.ย.-22
76 ยา 81,250.00          81,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากดั 81,250.00         บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากดั 81,250.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600274 21-พ.ย.-22



งานจัดซ้ือ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ
(ประเภท) หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ
ล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

77 ยา 5,189.50 5,189.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์เบสท์ เคมีคอล จ ากดั 5,189.50          บริษัท ฟอร์เบสท์ เคมีคอล จ ากดั 5,189.50          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600275 21-พ.ย.-22
78 ยา 33,950 33,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั33,950.00         บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั33,950.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600276 21-พ.ย.-22
79 ยา 24,396 24,396.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 24,396.00         บริษัท บ.ีเอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากดั 24,396.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600277 21-พ.ย.-22
80 ยา 40,800 40,800.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 40,800.00         ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 40,800.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600278 21-พ.ย.-22
81 ยา 36,722.40 36,722.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 36,722.40         บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 36,722.40         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600279 21-พ.ย.-22
82 ยา 45,240.00          45,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 45,240.00         บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 45,240.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600280 21-พ.ย.-22
83 ยา 40,000 40,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั (ปราศรัย) 40,000.00         บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั (ปราศรัย) 40,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600281 21-พ.ย.-22
84 ยา 63,000 63,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 63,000.00         ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 63,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600282 21-พ.ย.-22
85 ยา 48,840 48,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูีซัน จ ากดั 48,840.00         บริษัท ยนูีซัน จ ากดั 48,840.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600283 21-พ.ย.-22
86 ยา 420,000 420,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากดั 420,000.00       บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากดั 420,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600284 21-พ.ย.-22
87 ยา 18,018.00          18,018.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 18,018.00         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 18,018.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600285 21-พ.ย.-22
88 ยา 30,000 30,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 30,000.00         บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 30,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600286 21-พ.ย.-22
89 ยา 213,465 213,465.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อยุเฮง อนิเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากดั 213,465.00       บริษัท อยุเฮง อนิเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากดั213,465.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600287 21-พ.ย.-22
90 ยา 10,530 10,530.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 10,530.00         บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 10,530.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600288 21-พ.ย.-22
91 ยา 33,600 33,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 33,600.00         บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 33,600.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600289 21-พ.ย.-22
92 ยา 5,820 5,820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากดั 5,820.00          บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากดั 5,820.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600290 21-พ.ย.-22
93 ยา 228,226.12        228,226.12       เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 228,226.12       องค์การเภสัชกรรม 228,226.12       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600291 21-พ.ย.-22
94 ยา 40,750.00          40,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากดั 40,750.00         บริษัท บางกอก ดรัก จ ากดั 40,750.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600292 22-พ.ย.-22
95 ยา 65,065.00          65,065.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 65,065.00         บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 65,065.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600293 22-พ.ย.-22
96 ยา 18,130.00          18,130.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 18,130.00         บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 18,130.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600294 22-พ.ย.-22
97 ยา 343,624.08        343,624.08       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 343,624.08       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 343,624.08       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600295 22-พ.ย.-22
98 ยา 119,925.00        119,925.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากดั 119,925.00       บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากดั 119,925.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600296 22-พ.ย.-22
99 ยา 8,100 8,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากดั 8,100.00          บริษัท ไทยเอฟดี จ ากดั 8,100.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600297 22-พ.ย.-22
100 ยา 6,000 6,000.00          เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 6,000.00          องค์การเภสัชกรรม 6,000.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600298 22-พ.ย.-22
101 ยา 429,929.97        429,929.97       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 429,929.97       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 429,929.97       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600299 22-พ.ย.-22
102 ยา 237,800.00        237,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 237,800.00       บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 237,800.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600300 22-พ.ย.-22
103 ยา 418,584.00        418,584.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 418,584.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 418,584.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600301 22-พ.ย.-22
104 ยา 376,610.04        376,610.04       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 376,610.04       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 376,610.04       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600302 22-พ.ย.-22
105 ยา 2,450.00            2,450.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 2,450.00          บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 2,450.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600303 22-พ.ย.-22
106 ยา 21,500.00          21,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 21,500.00         หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 21,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600304 22-พ.ย.-22
107 ยา 331,600.00        331,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 331,600.00       บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 331,600.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600305 22-พ.ย.-22
108 ยา 22,500.00          22,500.00         เฉพาะเจาะจง ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากดั 22,500.00         ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากดั 22,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600306 22-พ.ย.-22
109 ยา 95,399.06          95,399.06         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 95,399.06         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 95,399.06         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600307 22-พ.ย.-22
110 ยา 540 540.00             เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 540.00             คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล540.00             คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600308 25-พ.ย.-22
111 ยา 50,718.00          50,718.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 50,718.00         บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 50,718.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600309 23-พ.ย.-22
112 ยา 298,401.60        298,401.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 298,401.60       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 298,401.60       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600310 23-พ.ย.-22
113 ยา 313,000.00        313,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากดั 313,000.00       บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากดั 313,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600311 23-พ.ย.-22
114 ยา 75,811.64          75,811.64         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 75,811.64         บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 75,811.64         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600312 23-พ.ย.-22
115 ยา 3,780 3,780.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั 3,780.00          บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั 3,780.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600313 25-พ.ย.-22
116 ยา 368,508 368,508.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 368,508.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 368,508.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600314 25-พ.ย.-22
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117 ยา 108,284 108,284.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 108,284.00       บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 108,284.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600315 25-พ.ย.-22
118 ยา 10,000 10,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากดั 10,000.00         บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากดั 10,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600316 25-พ.ย.-22
119 ยา 278,200 278,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 278,200.00       บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 278,200.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600317 25-พ.ย.-22
120 ยา 9,460 9,460.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 9,460.00          บริษัท คอนดรักส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 9,460.00          คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600318 25-พ.ย.-22
121 ยา 78,000 78,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั 78,000.00         บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั 78,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600319 25-พ.ย.-22
122 ยา 294,000 294,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 294,000.00       บริษัท ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 294,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600320 25-พ.ย.-22
123 ยา 58,050 58,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 58,050.00         บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 58,050.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600321 25-พ.ย.-22
124 ยา 36,380 36,380.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 36,380.00         บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 36,380.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600322 25-พ.ย.-22
125 ยา 25,082.20          25,082.20         เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 25,082.20         องค์การเภสัชกรรม 25,082.20         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600323 25-พ.ย.-22
126 ยา 328,618.40        328,618.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 328,618.40       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 328,618.40       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600324 25-พ.ย.-22
127 ยา 17,704.00          17,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั17,704.00         บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั17,704.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600325 25-พ.ย.-22
128 ยา 122,850.00        122,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 122,850.00       บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 122,850.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600326 25-พ.ย.-22
129 ยา 108,000 108,000.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด108,000.00       ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด108,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600327 29-พ.ย.-22
130 ยา 148,000 148,000.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด148,000.00       ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด148,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600328 29-พ.ย.-22
131 ยา 60,000 60,000.00         เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด60,000.00         ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด60,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO6600329 29-พ.ย.-22

12,838,224.53   12,838,224.53   


