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1 ยา 416,016.00 416,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซลิลคิ ฟาร์มา แผนก GLAXO SMITH KLINE (SERETIDE) 416,016.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา แผนก GLAXO SMITH KLINE (SERETIDE) 416,016.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300001 01-ต.ค.-19

2 ยา 103,362.00 103,362.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 103,362.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 103,362.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300002 01-ต.ค.-19

3 ยา 1,104.24 1,104.24 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,104.24 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,104.24 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300003 01-ต.ค.-19

4 ยา 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท วี.แอนด.์วี กรงุเทพฯ จ ากัด 41,000.00 บริษัท ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั 41,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300004 01-ต.ค.-19

5 ยา 14,750.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โคโลน่ี ดรกัส์ THAI OTSUKA (IV FLUID) 14,750.00 บริษัท โคโลนี ่ดรักส์ THAI OTSUKA (IV FLUID) 14,750.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300005 01-ต.ค.-19

6 ยา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์จ ากัด (มหาชน) 6,400.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 6,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300006 01-ต.ค.-19

7 ยา 24,250.00 24,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสชั) จ ากัด 24,250.00 บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 24,250.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300007 01-ต.ค.-19

8 ยา 123,500.00 123,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา่ เทรดดิ้ง จ ากดั (CA) 123,500.00 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด (CA) 123,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300008 01-ต.ค.-19

9 ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ชมูติร 1967 จ ากดั 360,000.00 บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด 360,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300009 01-ต.ค.-19

10 ยา 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั แผนก THAI OTSUKA (OMVI, DIPOT,AMIPAREN) 11,984.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั แผนก THAI OTSUKA (OMVI, DIPOT,AMIPAREN) 11,984.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300010 01-ต.ค.-19

11 ยา 494,693.10 494,693.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 494,693.10 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 494,693.10 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300011 01-ต.ค.-19

12 ยา 271,797.12 271,797.12 เฉพาะเจาะจง ROCHE (RECORMON, MIRCERA) 271,797.12 ROCHE (RECORMON, MIRCERA) 271,797.12 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300012 01-ต.ค.-19

13 ยา 52,800.00 52,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 52,800.00 บริษทั ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 52,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300013 01-ต.ค.-19

14 ยา 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บี.เอ็ล.เอช. เทรด็ดิง้ จ ากัด 11,556.00 บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 11,556.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300014 01-ต.ค.-19

15 ยา 19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โปลิฟารม์ จ ากัด 19,950.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 19,950.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300015 01-ต.ค.-19

16 ยา 56,700.00 56,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟารม์ีน่า จ ากัด 56,700.00 บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด 56,700.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300016 01-ต.ค.-19

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือยาในรอบเดือน ตุลาคม 2562
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17 ยา 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท วี.แอนด.์วี กรงุเทพฯ จ ากัด 84,000.00 บริษัท ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั 84,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300017 01-ต.ค.-19

18 ยา 3,575.00 3,575.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คอนติเนนเติล-ฟารม์ จ ากัด 3,575.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 3,575.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300018 01-ต.ค.-19

19 ยา 121,124.00 121,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 121,124.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 121,124.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300019 01-ต.ค.-19

20 ยา 121,124.00 121,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 121,124.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 121,124.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300019 01-ต.ค.-19

21 ยา 240,461.10 240,461.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 240,461.10 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 240,461.10 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300020 01-ต.ค.-19

22 ยา 240,461.10 240,461.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 240,461.10 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 240,461.10 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300020 01-ต.ค.-19

23 ยา 43,442.00 43,442.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด แผนก ALCON 43,442.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด แผนก ALCON 43,442.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300021 01-ต.ค.-19

24 ยา 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บี.เอ็ล.ฮั้ว จ ากัด 6,420.00 บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 6,420.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300022 01-ต.ค.-19

25 ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โปลิฟารม์ จ ากัด 6,000.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 6,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300023 01-ต.ค.-19

26 ยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั (สดุารัตน์) 1,800.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน)์ 1,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300024 01-ต.ค.-19

27 ยา 27,503.28 27,503.28 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อุยเฮง อินเตอรเ์นชั่นแนล เฮลท์แคร ์จ ากัด 27,503.28 บริษทั อยุเฮง อนิเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากดั 27,503.28 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300025 01-ต.ค.-19

28 ยา 34,408.00 34,408.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟารม์าซี 34,408.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 34,408.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300026 01-ต.ค.-19

29 ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซมิ อนิเตอร์คอนติเนนตอล จ ากดั 5,000.00 บริษัท แมก็ซิม อนิเตอร์คอนติเนนตอล จ ากดั 5,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300027 01-ต.ค.-19

30 ยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท วี.แอนด.์วี กรงุเทพฯ จ ากัด 2,500.00 บริษัท ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั 2,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300028 01-ต.ค.-19

31 ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โคโลน่ี ดรกัส์ THAI OTSUKA (IV FLUID) 3,000.00 บริษัท โคโลนี ่ดรักส์ THAI OTSUKA (IV FLUID) 3,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300029 01-ต.ค.-19

32 ยา 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท วี.แอนด.์วี กรงุเทพฯ จ ากัด 84,000.00 บริษัท ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั 84,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300030 02-ต.ค.-19

33 ยา 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสชั) จ ากัด 25,000.00 บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 25,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300031 02-ต.ค.-19

34 ยา 68,961.20 68,961.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั 68,961.20 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 68,961.20 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300032 02-ต.ค.-19

35 ยา 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บี.เอ็ล.ฮั้ว จ ากัด 963.00 บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 963.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300033 02-ต.ค.-19

36 ยา 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟารม์าซี 100,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 100,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300034 02-ต.ค.-19
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37 ยา 68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากัด 68,480.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 68,480.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300035 02-ต.ค.-19

38 ยา 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซเีนียส เมดิคอล แคร ์จ ากดั 29,400.00 บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด 29,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300036 02-ต.ค.-19

39 ยา 61,525.00 61,525.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 61,525.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 61,525.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300037 02-ต.ค.-19

40 ยา 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์จ ากัด (มหาชน) 67,500.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 67,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300038 02-ต.ค.-19

41 ยา 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โคโลน่ี ดรกัส์ THAI OTSUKA (IV FLUID) 12,500.00 บริษัท โคโลนี ่ดรักส์ THAI OTSUKA (IV FLUID) 12,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300039 02-ต.ค.-19

42 ยา 9,159.20 9,159.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร ์โลจิสติกส ์จ ากัด 9,159.20 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 9,159.20 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300040 02-ต.ค.-19

43 ยา 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,852.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,852.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300041 02-ต.ค.-19

44 ยา 13,920.00 13,920.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 13,920.00 องค์การเภสัชกรรม 13,920.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300042 03-ต.ค.-19

45 ยา 13,920.00 13,920.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 13,920.00 องค์การเภสัชกรรม 13,920.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300042 03-ต.ค.-19

46 ยา 72,250.00 72,250.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 72,250.00 องค์การเภสัชกรรม 72,250.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300043 03-ต.ค.-19

47 ยา 72,250.00 72,250.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 72,250.00 องค์การเภสัชกรรม 72,250.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300043 03-ต.ค.-19

48 ยา 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จ ากดั 47,500.00 บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 47,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300044 03-ต.ค.-19

49 ยา 42,265.00 42,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,265.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,265.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300045 03-ต.ค.-19

50 ยา 25,840.50 25,840.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 25,840.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 25,840.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300046 03-ต.ค.-19

51 ยา 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากัด 6,420.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,420.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300047 03-ต.ค.-19

52 ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั 6,000.00 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 6,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300048 03-ต.ค.-19

53 ยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเชีย่น ฟารม์าซูตคิลั จ ากัด 3,600.00 บริษัท เอเชีย่น ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 3,600.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300049 03-ต.ค.-19

54 ยา 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร ์จ ากดั 19,500.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 19,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300050 03-ต.ค.-19

55 ยา 222,000.00 222,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตคิ ฟาร์มาซตูคิอล จ ากดั 222,000.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 222,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300051 03-ต.ค.-19

56 ยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี่ 15,000.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 15,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300052 03-ต.ค.-19
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57 ยา 231,120.00 231,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 231,120.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 231,120.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300053 03-ต.ค.-19

58 ยา 15,120.00 15,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 15,120.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 15,120.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300054 03-ต.ค.-19

59 ยา 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 76,000.00 บริษทั มาซา แลบ จ ากัด 76,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300055 03-ต.ค.-19

60 ยา 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มาส ุจ ากัด 35,310.00 บริษทั มาสุ จ ากัด 35,310.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300056 03-ต.ค.-19

61 ยา 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลสิ จ ากัด 240,000.00 บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด 240,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300057 08-ต.ค.-19

62 ยา 42,560.00 42,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซเีนียส เมดิคอล แคร ์จ ากดั 42,560.00 บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด 42,560.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300058 08-ต.ค.-19

63 ยา 33,750.00 33,750.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 33,750.00 องค์การเภสัชกรรม 33,750.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300059 08-ต.ค.-19

64 ยา 33,750.00 33,750.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 33,750.00 องค์การเภสัชกรรม 33,750.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300059 08-ต.ค.-19

65 ยา 33,750.00 33,750.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 33,750.00 องค์การเภสัชกรรม 33,750.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300059 08-ต.ค.-19

66 ยา 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสชั) จ ากัด 12,500.00 บริษัท เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 12,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300060 08-ต.ค.-19

67 ยา 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,800.00 องค์การเภสัชกรรม 10,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300061 08-ต.ค.-19

68 ยา 299.60 299.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บี.เอ็ล.ฮั้ว จ ากัด 299.60 บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 299.60 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300062 08-ต.ค.-19

69 ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โคโลน่ี ดรกัส์ THAI OTSUKA (IV FLUID) 3,300.00 บริษัท โคโลนี ่ดรักส์ THAI OTSUKA (IV FLUID) 3,300.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300063 08-ต.ค.-19

70 ยา 2,755.00 2,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสชัเทรดดิ้ง จ ากดั 2,755.00 บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 2,755.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300064 08-ต.ค.-19

71 ยา 105,930.00 105,930.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทีอารบ์ ีเชอรเ์ม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 105,930.00 บริษทั ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 105,930.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300065 08-ต.ค.-19

72 ยา 63,044.40 63,044.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 63,044.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 63,044.40 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300066 08-ต.ค.-19

73 ยา 63,044.40 63,044.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 63,044.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 63,044.40 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300066 08-ต.ค.-19

74 ยา 148,826.30 148,826.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 148,826.30 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 148,826.30 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300067 08-ต.ค.-19

75 ยา 148,826.30 148,826.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 148,826.30 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 148,826.30 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300067 08-ต.ค.-19

76 ยา 148,826.30 148,826.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 148,826.30 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 148,826.30 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300067 08-ต.ค.-19
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77 ยา 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ 57,000.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 57,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300069 17-ต.ค.-19

78 ยา 3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ 3,640.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 3,640.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300070 17-ต.ค.-19

79 ยา 67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ 67,200.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 67,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300071 17-ต.ค.-19

80 ยา 5,060.00 5,060.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ 5,060.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 5,060.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300072 18-ต.ค.-19

81 ยา 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ 420.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 420.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300073 18-ต.ค.-19

82 ยา 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ 38,500.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 38,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300074 18-ต.ค.-19

83 ยา 45,900.00 45,900.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ 45,900.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 45,900.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300075 18-ต.ค.-19

84 ยา 6,050.00 6,050.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ 6,050.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 6,050.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300076 18-ต.ค.-19

85 ยา 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพตดิ 800.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300077 18-ต.ค.-19

86 ยา 257,000.00 257,000.00 เฉพาะเจาะจง(สภากาชาด) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 257,000.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 257,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300078 21-ต.ค.-19

87 ยา 5,210.00 5,210.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 5,210.00 องค์การเภสัชกรรม 5,210.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300079 21-ต.ค.-19

88 ยา 5,210.00 5,210.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 5,210.00 องค์การเภสัชกรรม 5,210.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300079 21-ต.ค.-19

89 ยา 25,480.00 25,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี่ 25,480.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 25,480.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300080 21-ต.ค.-19

90 ยา 25,480.00 25,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี่ 25,480.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 25,480.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300080 21-ต.ค.-19

91 ยา 25,480.00 25,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี่ 25,480.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 25,480.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300080 21-ต.ค.-19

92 ยา 25,480.00 25,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี่ 25,480.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 25,480.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300080 21-ต.ค.-19

93 ยา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟารม์าซี 1,200.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 1,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300081 21-ต.ค.-19

94 ยา 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร ์จ ากดั 2,100.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 2,100.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300082 22-ต.ค.-19

95 ยา 24,898.90 24,898.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 24,898.90 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 24,898.90 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300083 22-ต.ค.-19

96 ยา 8,249.40 8,249.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซิลลิค ฟารม์า จ ากัด GLAXO SMITH KLINE (VACCINE) 8,249.40 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั GLAXO SMITH KLINE (VACCINE) 8,249.40 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300084 22-ต.ค.-19
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97 ยา 27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 27,285.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 27,285.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300085 22-ต.ค.-19

98 ยา 115,560.00 115,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 115,560.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 115,560.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300086 22-ต.ค.-19

99 ยา 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร ์โลจิสติกส ์จ ากัด 11,770.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 11,770.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300087 22-ต.ค.-19

100 ยา 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หา้งขายยาตราเจด็ดาว จ ากดั 7,200.00 บริษทั หา้งขายยาตราเจด็ดาว จ ากดั 7,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300088 22-ต.ค.-19

101 ยา 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 4,350.00 บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด 4,350.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300089 22-ต.ค.-19

102 ยา 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด 21,600.00 บริษทั บางกอก ดรัก จ ากัด 21,600.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300090 22-ต.ค.-19

103 ยา 20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,544.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,544.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300091 22-ต.ค.-19

104 ยา 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จ ากดั 4,494.00 บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย จ ากัด 4,494.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300092 22-ต.ค.-19

105 ยา 52,800.00 52,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดคิอล จ ากดั (ปราศรัย) 52,800.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (ปราศรัย) 52,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300093 22-ต.ค.-19

106 ยา 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟารม์ีน่า จ ากัด 35,000.00 บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด 35,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300094 22-ต.ค.-19

107 ยา 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 40,660.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 40,660.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300095 25-ต.ค.-19

108 ยา 81,765.00 81,765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 81,765.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากดั 81,765.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300096 25-ต.ค.-19

109 ยา 11,628.76 11,628.76 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บี.เอ็ล.เอช. เทรด็ดิง้ จ ากัด 11,628.76 บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 11,628.76 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300097 25-ต.ค.-19

110 ยา 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง(นวัตกรรม) บรษัิท บี.เอ็ล.เอช. เทรด็ดิง้ จ ากัด 38,520.00 บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 38,520.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300098 25-ต.ค.-19

111 ยา 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 10,500.00 บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 10,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300099 25-ต.ค.-19

112 ยา 77,254.00 77,254.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟารม์่า มิลเลนเน่ียม จ ากัด 77,254.00 บริษัท ฟาร์ม่า มิลเลนเนี่ยม จ ากัด 77,254.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300100 25-ต.ค.-19

113 ยา 88,560.00 88,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 88,560.00 บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 88,560.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300101 25-ต.ค.-19

114 ยา 210,939.80 210,939.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 210,939.80 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 210,939.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300102 25-ต.ค.-19

115 ยา 210,939.80 210,939.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 210,939.80 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 210,939.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300102 25-ต.ค.-19

116 ยา 210,939.80 210,939.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 210,939.80 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 210,939.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300102 25-ต.ค.-19
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117 ยา 93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 93,090.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 93,090.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300103 25-ต.ค.-19

118 ยา 35,780.80 35,780.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 35,780.80 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 35,780.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300104 25-ต.ค.-19

119 ยา 42,250.00 42,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แกว้มงักรเภสชั จ ากดั 42,250.00 บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 42,250.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300105 25-ต.ค.-19

120 ยา 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟารม์าซี 54,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 54,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300106 25-ต.ค.-19

121 ยา 54,495.10 54,495.10 เฉพาะเจาะจง(นวัตกรรม) บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 54,495.10 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 54,495.10 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300107 25-ต.ค.-19

122 ยา 33,440.00 33,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด 33,440.00 บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด 33,440.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300108 25-ต.ค.-19

123 ยา 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 24,000.00 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 24,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO6300109 25-ต.ค.-19


