
ล าดับที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขทีสั่ญญา

1 ยา 28,000 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 28,000.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด 28,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501443 01-ก.ค.-22

2 ยา 42,000 42,000.00 เฉพาะเจาะจง(สภากาชาด) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 42,000.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 42,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501523 01-ก.ค.-22

3 ยา 18,000 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 18,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 18,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501524 01-ก.ค.-22

4 ยา 9,750 9,750.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 9,750.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด 9,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501525 06-ก.ค.-22

5 ยา 2,480 2,480.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 2,480.00 องค์การเภสัชกรรม 2,480.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501526 06-ก.ค.-22

6 ยา 15,921.60 15,921.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 15,921.60 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 15,921.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501527 06-ก.ค.-22

7 ยา 11,800 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 11,800.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 11,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501528 06-ก.ค.-22

8 ยา 22,000 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 22,000.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 22,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501529 06-ก.ค.-22

9 ยา 10,785.60 10,785.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 10,785.60 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 10,785.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501530 06-ก.ค.-22

10 ยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 6,676.80 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 6,676.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501531 06-ก.ค.-22

11 ยา 10,000 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด 10,000.00 บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด 10,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501532 06-ก.ค.-22

12 ยา 60,900.00 60,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 60,900.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 60,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501533 06-ก.ค.-22

14 ยา 225,984.00 225,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 225,984.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 225,984.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501534 06-ก.ค.-22

16 ยา 338,291.56 338,291.56 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 338,291.56 องค์การเภสัชกรรม 338,291.56 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501535 06-ก.ค.-22

20 ยา 306,576.00 306,576.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 306,576.00 องค์การเภสัชกรรม 306,576.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501536 06-ก.ค.-22

26 ยา 4,600 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด 4,600.00 บริษัท มาสุ จ ากัด 4,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501537 06-ก.ค.-22

27 ยา 28,890 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 28,890.00 บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 28,890.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501538 06-ก.ค.-22

28 ยา 8,025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,025.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,025.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501539 06-ก.ค.-22

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือยาในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
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รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ



ล าดับที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขทีสั่ญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

29 ยา 40,000 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากัด 40,000.00 ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากัด 40,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501540 06-ก.ค.-22

30 ยา 97,370 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 97,370.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 97,370.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501541 06-ก.ค.-22

31 ยา 49,665.12 49,665.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 49,665.12 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 49,665.12 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501542 06-ก.ค.-22

32 ยา 315,275.50 315,275.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 315,275.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 315,275.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501543 06-ก.ค.-22

34 ยา 15,150.00 15,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 15,150.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 15,150.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501544 06-ก.ค.-22

36 ยา 99,028.50 99,028.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 99,028.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 99,028.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501545 06-ก.ค.-22

38 ยา 141,856.00 141,856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 141,856.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 141,856.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501546 06-ก.ค.-22

48 ยา 299,544.30 299,544.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 299,544.30 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 299,544.30 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501547 06-ก.ค.-22

51 ยา 2,100 2,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 2,100.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 2,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501548 06-ก.ค.-22

52 ยา 1,104.24 1,104.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,104.24 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,104.24 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501549 06-ก.ค.-22

53 ยา 246,100 246,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 246,100.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 246,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501550 06-ก.ค.-22

54 ยา 175,500 175,500.00 เฉพาะเจาะจง(นวตักรรม) บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 175,500.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 175,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501551 06-ก.ค.-22

55 ยา 36,000 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด 36,000.00 บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด 36,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501552 06-ก.ค.-22

56 ยา 8,125 8,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 8,125.00 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 8,125.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501553 06-ก.ค.-22

57 ยา 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 46,000.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 46,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501554 06-ก.ค.-22

59 ยา 37,200.00 37,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 37,200.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 37,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501555 06-ก.ค.-22

61 ยา 124,962.09 124,962.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 124,962.09 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 124,962.09 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501556 06-ก.ค.-22

63 ยา 164,543.00 164,543.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 164,543.00 องค์การเภสัชกรรม 164,543.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501557 06-ก.ค.-22

66 ยา 4,494 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินแพคฟาร์มา จ ากัด 4,494.00 บริษัทอินแพคฟาร์มา จ ากัด 4,494.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501558 07-ก.ค.-22

67 ยา 750 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 750.00 บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501559 07-ก.ค.-22

68 ยา 24,396 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากัด (สุดารัตน)์ 24,396.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั (สุดารัตน์) 24,396.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501560 07-ก.ค.-22

69 ยา 12,840 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 12,840.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 12,840.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501561 07-ก.ค.-22



ล าดับที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขทีสั่ญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

70 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 PO6501562 07-ก.ค.-22

71 ยา 32,100 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 32,100.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 32,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501563 07-ก.ค.-22

72 ยา 22,363.00 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 22,363.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 22,363.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501564 07-ก.ค.-22

74 ยา 164,780 164,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 164,780.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 164,780.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501565 07-ก.ค.-22

75 ยา 30,923.00 30,923.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 30,923.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 30,923.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501566 07-ก.ค.-22

77 ยา 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 28,248.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 28,248.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501567 07-ก.ค.-22

79 ยา 146,900.30 146,900.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 146,900.30 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 146,900.30 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501568 07-ก.ค.-22

81 ยา 40,380.00 40,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 40,380.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 40,380.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501569 07-ก.ค.-22

83 ยา 29,430.00 29,430.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 29,430.00 องค์การเภสัชกรรม 29,430.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501570 07-ก.ค.-22

87 ยา 20,910 20,910.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 20,910.00 องค์การเภสัชกรรม 20,910.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501571 07-ก.ค.-22

88 ยา 5,500 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 5,500.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 5,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501572 07-ก.ค.-22

89 ยา 6,000 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 6,000.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 6,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501573 07-ก.ค.-22

90 ยา 474,600 474,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 474,600.00 บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 474,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501574 07-ก.ค.-22

91 ยา 73,700.00 73,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 73,700.00 บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 73,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501575 07-ก.ค.-22

93 ยา 24,300.00 24,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 24,300.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 24,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501576 07-ก.ค.-22

97 ยา 3,600 3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 3,600.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 3,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501577 07-ก.ค.-22

98 ยา 2,040 2,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,040.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,040.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501578 07-ก.ค.-22

99 ยา 22,898 22,898.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 22,898.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 22,898.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501579 07-ก.ค.-22

100 ยา 38,391.60 38,391.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 38,391.60 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 38,391.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501580 07-ก.ค.-22

101 ยา 84,390.00 84,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 84,390.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 84,390.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501581 07-ก.ค.-22

103 ยา 26,100 26,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 26,100.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 26,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501582 07-ก.ค.-22

104 ยา 25,050 25,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 25,050.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 25,050.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501583 07-ก.ค.-22



ล าดับที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขทีสั่ญญา
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105 ยา 112,000 112,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 112,000.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 112,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501584 07-ก.ค.-22

106 ยา 33,600 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 33,600.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 33,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501585 07-ก.ค.-22

107 ยา 359,708.32 359,708.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 359,708.32 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 359,708.32 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501586 07-ก.ค.-22

110 ยา 28,719.00 28,719.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 28,719.00 องค์การเภสัชกรรม 28,719.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501587 07-ก.ค.-22

113 ยา 15,954.78 15,954.78 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 15,954.78 องค์การเภสัชกรรม 15,954.78 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501588 07-ก.ค.-22

117 ยา 3,584.50 3,584.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 3,584.50 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 3,584.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501589 08-ก.ค.-22

118 ยา 53,928 53,928.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 53,928.00 องค์การเภสัชกรรม 53,928.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501590 08-ก.ค.-22

119 ยา 25,520 25,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 25,520.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 25,520.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501591 08-ก.ค.-22

120 ยา 12,600 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 12,600.00 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 12,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501592 08-ก.ค.-22

121 ยา 36,808 36,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 36,808.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 36,808.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501593 08-ก.ค.-22

122 ยา 7,276 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 7,276.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 7,276.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501594 08-ก.ค.-22

123 ยา 64,350 64,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด 64,350.00 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด 64,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501595 08-ก.ค.-22

124 ยา 46,765 46,765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 46,765.00 บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 46,765.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501596 08-ก.ค.-22

125 ยา 2,640 2,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 2,640.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 2,640.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501597 08-ก.ค.-22

126 ยา 112,221.60 112,221.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 112,221.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 112,221.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501598 08-ก.ค.-22

127 ยา 476,578 476,578.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 476,578.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 476,578.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501599 08-ก.ค.-22

128 ยา 36,000 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 36,000.00 บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 36,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501600 08-ก.ค.-22

129 ยา 60,800 60,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด 60,800.00 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด 60,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501601 08-ก.ค.-22

130 ยา 105,930 105,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 105,930.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 105,930.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501602 08-ก.ค.-22

131 ยา 308,802 308,802.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 308,802.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 308,802.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501603 08-ก.ค.-22

132 ยา 8,540 8,540.00 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 8,540.00 องค์การเภสัชกรรม 8,540.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501604 08-ก.ค.-22

133 ยา 25,680 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 25,680.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 25,680.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501605 08-ก.ค.-22



ล าดับที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ
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134 ยา 224,700 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 224,700.00 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 224,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501606 08-ก.ค.-22

135 ยา 115,431.60 115,431.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 115,431.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 115,431.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501607 08-ก.ค.-22

136 ยา 477,500 477,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 477,500.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 477,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501608 08-ก.ค.-22

137 ยา 136,000 136,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 136,000.00 บริษัท ท.ี แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 136,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501609 08-ก.ค.-22

138 ยา 340,474.00 340,474.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 340,474.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 340,474.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501610 08-ก.ค.-22

140 ยา 51,000 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 51,000.00 บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 51,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501611 08-ก.ค.-22

141 ยา 307,090 307,090.00 e-bidding(เขต) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 307,090.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 307,090.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501612 08-ก.ค.-22 2/2564
142 ยา 15,850.00 15,850.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลอู่ทอง 15,850.00 โรงพยาบาลอู่ทอง 15,850.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501613 20-ก.ค.-22

148 ยา 30,000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 30,000.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด 30,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501614 19-ก.ค.-22

149 ยา 5,668 5,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด 5,668.00 บริษทั ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 5,668.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501615 19-ก.ค.-22

150 ยา 473,680 473,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 473,680.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 473,680.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501616 19-ก.ค.-22

151 ยา 37,500 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 37,500.00 บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 37,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501617 19-ก.ค.-22

152 ยา 57,000 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด 57,000.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด 57,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501618 19-ก.ค.-22

153 ยา 40,500 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 40,500.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 40,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501619 19-ก.ค.-22

154 ยา 150,000 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 150,000.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 150,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501620 19-ก.ค.-22

155 ยา 18,778.50 18,778.50 เฉพาะเจาะจง(GPO) องค์การเภสัชกรรม 18,778.50 องค์การเภสัชกรรม 18,778.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501621 19-ก.ค.-22

156 ยา 3,150 3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 3,150.00 บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 3,150.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501622 19-ก.ค.-22

157 ยา 2,000 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด 2,000.00 บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด 2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501623 19-ก.ค.-22

158 ยา 2,996 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินแพคฟาร์มา จ ากัด 2,996.00 บริษัทอินแพคฟาร์มา จ ากัด 2,996.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501624 19-ก.ค.-22

159 ยา 7,150 7,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 7,150.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 7,150.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501625 19-ก.ค.-22

160 ยา 23,540 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 23,540.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 23,540.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501626 19-ก.ค.-22

161 ยา 15,000 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล 15,000.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติิบคุคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล 15,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501627 19-ก.ค.-22



ล าดับที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขทีสั่ญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

162 ยา 481,500 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 481,500.00 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 481,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501628 19-ก.ค.-22

163 ยา 31,500 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 31,500.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 31,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501629 19-ก.ค.-22

164 ยา 249,090.65 249,090.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 249,090.65 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 249,090.65 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501630 19-ก.ค.-22

168 ยา 2,000 2,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 2,000.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 2,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501631 19-ก.ค.-22

169 ยา 3,334.12 3,334.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด 3,334.12 บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด 3,334.12 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501632 19-ก.ค.-22

171 ยา 103,540.00 103,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 103,540.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 103,540.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501633 19-ก.ค.-22

173 ยา 77,675.00 77,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 77,675.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 77,675.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501634 19-ก.ค.-22

175 ยา 136,425.00 136,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 136,425.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 136,425.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501635 19-ก.ค.-22

177 ยา 85,835.40 85,835.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 85,835.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 85,835.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501636 19-ก.ค.-22

180 ยา 78,450.00 78,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 78,450.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 78,450.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501637 19-ก.ค.-22

185 ยา 70,031.50 70,031.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 70,031.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 70,031.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501638 19-ก.ค.-22

186 ยา 14,552 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด 14,552.00 บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด 14,552.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501639 19-ก.ค.-22

187 ยา 40,125 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด 40,125.00 บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด 40,125.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501640 19-ก.ค.-22

188 ยา 7,500 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 7,500.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501641 19-ก.ค.-22

189 ยา 14,820 14,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 14,820.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด 14,820.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501642 20-ก.ค.-22

190 ยา 60,000 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด 60,000.00 บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด 60,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501643 20-ก.ค.-22

191 ยา 88,660.00 88,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 88,660.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 88,660.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501644 20-ก.ค.-22

197 ยา 3,700 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,700.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501645 20-ก.ค.-22

198 ยา 448,544 448,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 448,544.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 448,544.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501646 20-ก.ค.-22

199 ยา 119,000.00 119,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 119,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 119,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501647 20-ก.ค.-22

201 ยา 121,150.00 121,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 121,150.00 บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 121,150.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501648 20-ก.ค.-22

204 ยา 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 24,500.00 บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ากัด 24,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501649 20-ก.ค.-22



ล าดับที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก หมายเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ เลขทีสั่ญญา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง เลขที่และวันที่ของสัญญา/ใบส่ังซ้ือ

206 ยา 439,128.00 439,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 439,128.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 439,128.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501650 20-ก.ค.-22

208 ยา 54,060.00 54,060.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 54,060.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 54,060.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501651 20-ก.ค.-22

211 ยา 108,968.80 108,968.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 108,968.80 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 108,968.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501652 20-ก.ค.-22

214 ยา 81,469.76 81,469.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 81,469.76 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 81,469.76 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501653 20-ก.ค.-22

219 ยา 50,400 50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 50,400.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 50,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501654 20-ก.ค.-22

220 ยา 2,140 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,140.00 บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,140.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501656 21-ก.ค.-22

221 ยา 4,500 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 4,500.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 4,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501657 21-ก.ค.-22

222 ยา 13,998 13,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 13,998.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 13,998.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501658 21-ก.ค.-22

223 ยา 6,827.67 6,827.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 6,827.67 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 6,827.67 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501659 21-ก.ค.-22

224 ยา 49,369.80 49,369.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 49,369.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 49,369.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501660 21-ก.ค.-22

225 ยา 68,308.80 68,308.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 68,308.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 68,308.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501661 21-ก.ค.-22

226 ยา 28,890 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 28,890.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 28,890.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501662 21-ก.ค.-22

227 ยา 8,025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,025.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,025.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501663 21-ก.ค.-22

228 ยา 5,350 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,350.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO6501664 21-ก.ค.-22


