
ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก หมำยเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ (บำท) ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญำ/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญำ

1 ยำ 136,455.00       136,455.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 136,455.00       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 136,455.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501655 02-ส.ค.-22
2 ยำ 114,000.00       114,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ำกดั 114,000.00       บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ำกดั 114,000.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501666 02-ส.ค.-22
3 ยำ 3,081.60 3,081.60     เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอล็.ฮ้ัว จ ำกดั 3,081.60          บริษัท บี.เอล็.ฮ้ัว จ ำกดั 3,081.60       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501667 02-ส.ค.-22
4 ยำ 18,000 18,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ ำกดั 18,000.00        บริษัท เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ ำกดั 18,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501668 02-ส.ค.-22
5 ยำ 147,000 147,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) 147,000.00       บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) 147,000.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501669 02-ส.ค.-22
6 ยำ 152,950 152,950.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวฟำร์มำ(ประเทศไทย) จ ำกดั 152,950.00       บริษัท นิวฟำร์มำ(ประเทศไทย) จ ำกดั 152,950.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501670 02-ส.ค.-22
7 ยำ 8,250 8,250.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกดั 8,250.00          บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกดั 8,250.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501671 02-ส.ค.-22
8 ยำ 9,200 9,200.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ำกดั 9,200.00          บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ำกดั 9,200.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501672 02-ส.ค.-22
9 ยำ 39,804.00         39,804.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 39,804.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 39,804.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501673 02-ส.ค.-22
10 ยำ 1,912 1,912.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ยโูทเปี้ยน จ ำกดั 1,912.00          บริษัท ยโูทเปี้ยน จ ำกดั 1,912.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501674 02-ส.ค.-22
11 ยำ 14,800 14,800.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ำกดั 14,800.00        บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ำกดั 14,800.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501675 02-ส.ค.-22
12 ยำ 46,812.50         46,812.50   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีฟำม จ ำกดั 46,812.50        บริษัท ซีฟำม จ ำกดั 46,812.50      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501676 02-ส.ค.-22
13 ยำ 14,850 14,850.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 14,850.00        บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 14,850.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501677 02-ส.ค.-22
14 ยำ 7,020 7,020.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ ำกดั 7,020.00          บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ ำกดั 7,020.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501678 02-ส.ค.-22
15 ยำ 7,200 7,200.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ยเูมด้ำ จ ำกดั 7,200.00          บริษัท ยเูมด้ำ จ ำกดั 7,200.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501679 02-ส.ค.-22
16 ยำ 12,840 12,840.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกดั 12,840.00        บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกดั 12,840.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501680 02-ส.ค.-22
17 ยำ 68,600 68,600.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ ำกดั 68,600.00        บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ ำกดั 68,600.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501681 02-ส.ค.-22
18 ยำ 20,900 20,900.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก ดรัก จ ำกดั 20,900.00        บริษัท บำงกอก ดรัก จ ำกดั 20,900.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501682 02-ส.ค.-22
19 ยำ 5,940 5,940.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั 5,940.00          บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั 5,940.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501683 02-ส.ค.-22
20 ยำ 4,080 4,080.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,080.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,080.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501684 02-ส.ค.-22
21 ยำ 3,500.00           3,500.00     เฉพำะเจำะจง ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ำกดั 3,500.00          ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ำกดั 3,500.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501685 02-ส.ค.-22
22 ยำ 453,252 453,252.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 453,252.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 453,252.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501686 02-ส.ค.-22
23 ยำ 364,720.20 364,720.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 364,720.20       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 364,720.20    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501687 02-ส.ค.-22
24 ยำ 5,136 5,136.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 5,136.00          บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 5,136.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501688 02-ส.ค.-22
25 ยำ 15,515 15,515.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 15,515.00        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 15,515.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501689 02-ส.ค.-22
26 ยำ 51,360 51,360.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ำกดั 51,360.00        บริษัท บี.เอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ำกดั 51,360.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501690 02-ส.ค.-22
27 ยำ 145,627.00       145,627.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ำกดั 145,627.00       บริษัท บี.เอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ำกดั 145,627.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501691 02-ส.ค.-22
28 ยำ 12,500.00         12,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 12,500.00        บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 12,500.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501692 02-ส.ค.-22
29 ยำ 137,205.92       137,205.92 เฉพำะเจำะจง(GPO) องค์กำรเภสัชกรรม 137,205.92       องค์กำรเภสัชกรรม 137,205.92    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501693 02-ส.ค.-22
30 ยำ 98,595.15         98,595.15   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 98,595.15        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 98,595.15      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501694 02-ส.ค.-22
31 ยำ 15,200 15,200.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ชมุชนเภสัชกรรม จ ำกดั (มหำชน) 15,200.00        บริษัท ชมุชนเภสัชกรรม จ ำกดั (มหำชน) 15,200.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501695 03-ส.ค.-22
32 ยำ 339,500 339,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 339,500.00       บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 339,500.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501696 03-ส.ค.-22
33 ยำ 246,100 246,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 246,100.00       บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 246,100.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501697 03-ส.ค.-22
34 ยำ 6,345.10           6,345.10     เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอล็.ฮ้ัว จ ำกดั 6,345.10          บริษัท บี.เอล็.ฮ้ัว จ ำกดั 6,345.10       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501698 03-ส.ค.-22
35 ยำ 305,110.40       305,110.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 305,110.40       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 305,110.40    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501699 03-ส.ค.-22

   
โรงพยำบำลหวัหนิ

วันที.่.....31......เดือน…สิงหำคม....พ.ศ. 2565

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญำ/ใบส่ังซ้ือ



ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก หมำยเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ (บำท) ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญำ/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญำ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญำ/ใบส่ังซ้ือ

36 ยำ 19,691.20         19,691.20   เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 19,691.20        องค์กำรเภสัชกรรม 19,691.20      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501700 03-ส.ค.-22
37 ยำ 28,050.00         28,050.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ำกดั 28,050.00        บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ำกดั 28,050.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501701 03-ส.ค.-22
38 ยำ 80,000.00         80,000.00   เฉพำะเจำะจง ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ำกดั 80,000.00        ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ำกดั 80,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501702 03-ส.ค.-22
39 ยำ 2,500 2,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) 2,500.00          บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) 2,500.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501703 03-ส.ค.-22
40 ยำ 394,209.40 394,209.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 394,209.40       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 394,209.40    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501704 03-ส.ค.-22
41 ยำ 102,720 102,720.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 102,720.00       บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 102,720.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501705 03-ส.ค.-22
42 ยำ 95,200 95,200.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์ม่ำ อนิโนวำ จ ำกดั 95,200.00        บริษัท ฟำร์ม่ำ อนิโนวำ จ ำกดั 95,200.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501706 03-ส.ค.-22
43 ยำ 40,323.50 40,323.50   เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ำกดั 40,323.50        บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ำกดั 40,323.50      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501707 03-ส.ค.-22
44 ยำ 22,500 22,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 22,500.00        บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 22,500.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501708 03-ส.ค.-22
45 ยำ 95,872.00         95,872.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 95,872.00        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 95,872.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501709 03-ส.ค.-22
46 ยำ 119,771.52       119,771.52 เฉพำะเจำะจง(GPO) องค์กำรเภสัชกรรม 119,771.52       องค์กำรเภสัชกรรม 119,771.52    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501710 03-ส.ค.-22
47 ยำ 174,523.42       174,523.42 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 174,523.42       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 174,523.42    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501711 03-ส.ค.-22
48 ยำ 476,899.00       476,899.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 476,899.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 476,899.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501712 03-ส.ค.-22
49 ยำ 4,350 4,350.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ำกดั 4,350.00          บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ำกดั 4,350.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501713 03-ส.ค.-22
50 ยำ 5,000 5,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แม็กซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดั 5,000.00          บริษัท แม็กซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดั 5,000.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501714 03-ส.ค.-22
51 ยำ 10,000 10,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 10,000.00        บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 10,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501715 03-ส.ค.-22
52 ยำ 21,721 21,721.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 21,721.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 21,721.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501716 03-ส.ค.-22
53 ยำ 26,857 26,857.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 26,857.00        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 26,857.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501717 03-ส.ค.-22
54 ยำ 192,600.00       192,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 192,600.00       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 192,600.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501718 03-ส.ค.-22
55 ยำ 164,810.00       164,810.00 เฉพำะเจำะจง(GPO) องค์กำรเภสัชกรรม 164,810.00       องค์กำรเภสัชกรรม 164,810.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501719 03-ส.ค.-22
56 ยำ 114,811.00       114,811.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 114,811.00       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 114,811.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501720 03-ส.ค.-22
57 ยำ 46,550.00         46,550.00   เฉพำะเจำะจง(GPO) องค์กำรเภสัชกรรม 46,550.00        องค์กำรเภสัชกรรม 46,550.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501721 03-ส.ค.-22
58 ยำ 191,393.04 191,393.04 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 191,393.04       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 191,393.04    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501722 04-ส.ค.-22
59 ยำ 22,898 22,898.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 22,898.00        บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 22,898.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501723 04-ส.ค.-22
60 ยำ 34,800.00         34,800.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ำกดั 34,800.00        บริษัท ไทยเอฟดี จ ำกดั 34,800.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501724 04-ส.ค.-22
61 ยำ 17,098.60 17,098.60   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 17,098.60        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 17,098.60      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501725 04-ส.ค.-22
62 ยำ 128,271.60       128,271.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 128,271.60       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 128,271.60    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501725 04-ส.ค.-22
63 ยำ 2,000 2,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ ำกดั 2,000.00          บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ ำกดั 2,000.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501726 04-ส.ค.-22
64 ยำ 16,050 16,050.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 16,050.00        บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 16,050.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501727 04-ส.ค.-22
65 ยำ 88,275 88,275.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีอำร์บี เชอร์เม็ดดิกำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 88,275.00        บริษัท ทีอำร์บี เชอร์เม็ดดิกำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 88,275.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501728 04-ส.ค.-22
66 ยำ 91,560 91,560.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 91,560.00        บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 91,560.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501729 04-ส.ค.-22
67 ยำ 9,900 9,900.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 9,900.00          บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 9,900.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501730 04-ส.ค.-22
68 ยำ 152,475 152,475.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อยุเฮง อนิเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ำกดั 152,475.00       บริษัท อยุเฮง อนิเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ำกดั 152,475.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501731 04-ส.ค.-22
69 ยำ 5,500 5,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ำกดั 5,500.00          บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ำกดั 5,500.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501732 04-ส.ค.-22
70 ยำ 6,420 6,420.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 6,420.00          บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 6,420.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501733 04-ส.ค.-22
71 ยำ 117,346.90 117,346.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 117,346.90       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 117,346.90    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501734 04-ส.ค.-22
72 ยำ 258,084 258,084.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 258,084.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 258,084.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501735 04-ส.ค.-22
73 ยำ 137,781.40       137,781.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 137,781.40       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 137,781.40    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501736 04-ส.ค.-22
74 ยำ 1,600 1,600.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกดั (X) 1,600.00          บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกดั (X) 1,600.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501737 04-ส.ค.-22
75 ยำ 83,674 83,674.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 83,674.00        บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 83,674.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501738 04-ส.ค.-22



ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก หมำยเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ (บำท) ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญำ/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญำ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญำ/ใบส่ังซ้ือ

76 ยำ 161,084 161,084.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 161,084.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 161,084.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501739 04-ส.ค.-22
77 ยำ 13,482 13,482.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 13,482.00        บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 13,482.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501740 04-ส.ค.-22
78 ยำ 22,200 22,200.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ยนูีซัน จ ำกดั 22,200.00        บริษัท ยนูีซัน จ ำกดั 22,200.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501741 04-ส.ค.-22
79 ยำ 16,050 16,050.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกดั 16,050.00        บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกดั 16,050.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501742 04-ส.ค.-22
80 ยำ 37,350 37,350.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท 2เอม็ (เมด-เมเกอร์) จ ำกดั 37,350.00        บริษัท 2เอม็ (เมด-เมเกอร์) จ ำกดั 37,350.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501743 04-ส.ค.-22
81 ยำ 41,250 41,250.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท สตำร์แล็บ จ ำกดั 41,250.00        บริษัท สตำร์แล็บ จ ำกดั 41,250.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501744 04-ส.ค.-22
82 ยำ 12,840 12,840.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกดั 12,840.00        บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกดั 12,840.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501745 04-ส.ค.-22
83 ยำ 56,728.30         56,728.30   เฉพำะเจำะจง(GPO) องค์กำรเภสัชกรรม 56,728.30        องค์กำรเภสัชกรรม 56,728.30      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501746 04-ส.ค.-22
84 ยำ 60,000 60,000.00   เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 60,000.00        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 60,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501747 11-ส.ค.-22
85 ยำ 3,400 3,400.00     เฉพำะเจำะจง(สภำกำชำด) สถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย 3,400.00          สถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย 3,400.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501748 10-ส.ค.-22
86 ยำ 2,550 2,550.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ำกดั 2,550.00          บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ำกดั 2,550.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501749 05-ส.ค.-22
87 ยำ 4,200 4,200.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ จ ำกดั 4,200.00          บริษัท นิวไลฟ ์ฟำร์ม่ำ จ ำกดั 4,200.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501750 05-ส.ค.-22
88 ยำ 88,275 88,275.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอก็ซ์ จ ำกดั 88,275.00        บริษัท อำร์เอก็ซ์ จ ำกดั 88,275.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501751 05-ส.ค.-22
89 ยำ 101,250 101,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกดั(V) 101,250.00       บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกดั(V) 101,250.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501752 05-ส.ค.-22
90 ยำ 28,000 28,000.00   เฉพำะเจำะจง ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ำกดั 28,000.00        ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ำกดั 28,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501753 05-ส.ค.-22
91 ยำ 28,600 28,600.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ ำกดั 28,600.00        บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ ำกดั 28,600.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501754 05-ส.ค.-22
92 ยำ 52,500 52,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 52,500.00        บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 52,500.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501755 05-ส.ค.-22
93 ยำ 50,718 50,718.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 50,718.00        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 50,718.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501756 05-ส.ค.-22
94 ยำ 48,150 48,150.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 48,150.00        บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 48,150.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501757 05-ส.ค.-22
95 ยำ 114,000.00       114,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำซำ แลบ จ ำกดั 114,000.00       บริษัท มำซำ แลบ จ ำกดั 114,000.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501758 05-ส.ค.-22
96 ยำ 64,480.00         64,480.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ำกดั 64,480.00        บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ำกดั 64,480.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501759 05-ส.ค.-22
97 ยำ 4,494 4,494.00     เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 4,494.00          องค์กำรเภสัชกรรม 4,494.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501760 05-ส.ค.-22
98 ยำ 3,600 3,600.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเชี่ยน ฟำร์มำซูติคัล จ ำกดั 3,600.00          บริษัท เอเชี่ยน ฟำร์มำซูติคัล จ ำกดั 3,600.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501761 05-ส.ค.-22
99 ยำ 3,600 3,600.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ จ ำกดั 3,600.00          บริษัท แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ จ ำกดั 3,600.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501762 05-ส.ค.-22
100 ยำ 188,587.50 188,587.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 188,587.50       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 188,587.50    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501763 05-ส.ค.-22
101 ยำ 7,800 7,800.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั 7,800.00          บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั 7,800.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501764 05-ส.ค.-22
102 ยำ 6,750 6,750.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 6,750.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 6,750.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501765 05-ส.ค.-22
103 ยำ 9,600 9,600.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกดั 9,600.00          บริษัท คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกดั 9,600.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501766 05-ส.ค.-22
104 ยำ 10,200 10,200.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก ดรัก จ ำกดั 10,200.00        บริษัท บำงกอก ดรัก จ ำกดั 10,200.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501767 05-ส.ค.-22
105 ยำ 96,514 96,514.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 96,514.00        บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 96,514.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501768 05-ส.ค.-22
106 ยำ 15,744 15,744.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกดั (สุดำรัตน)์ 15,744.00        บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกดั (สุดำรัตน)์ 15,744.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501769 05-ส.ค.-22
107 ยำ 7,000 7,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกดั 7,000.00          บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกดั 7,000.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501770 05-ส.ค.-22
108 ยำ 6,650.00           6,650.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั 6,650.00          บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั 6,650.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501771 05-ส.ค.-22
109 ยำ 19,440 19,440.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกดั (CEFSPAN) 19,440.00        บริษัท คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกดั (CEFSPAN) 19,440.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501772 05-ส.ค.-22
110 ยำ 1,680 1,680.00     เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 1,680.00          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 1,680.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501773 22-ส.ค.-22
111 ยำ 6,325 6,325.00     เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 6,325.00          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 6,325.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501774 22-ส.ค.-22
112 ยำ 3,300 3,300.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกดั 3,300.00          บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกดั 3,300.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501775 10-ส.ค.-22
113 ยำ 22,500 22,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 22,500.00        บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 22,500.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501776 10-ส.ค.-22
114 ยำ 9,800 9,800.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 9,800.00          บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 9,800.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501777 10-ส.ค.-22
115 ยำ 52,500 52,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 52,500.00        บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 52,500.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501778 10-ส.ค.-22



ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก หมำยเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ (บำท) ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญำ/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญำ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญำ/ใบส่ังซ้ือ

116 ยำ 19,200 19,200.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกดั (CA) 19,200.00        บริษัท คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกดั (CA) 19,200.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501779 10-ส.ค.-22
117 ยำ 13,000 13,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวฟำร์มำ(ประเทศไทย) จ ำกดั 13,000.00        บริษัท นิวฟำร์มำ(ประเทศไทย) จ ำกดั 13,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501780 10-ส.ค.-22
118 ยำ 65,869.20 65,869.20   เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกดั 65,869.20        บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกดั 65,869.20      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501781 10-ส.ค.-22
119 ยำ 18,000 18,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก ดรัก จ ำกดั 18,000.00        บริษัท บำงกอก ดรัก จ ำกดั 18,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501782 10-ส.ค.-22
120 ยำ 3,723.60 3,723.60     เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 3,723.60          บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 3,723.60       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501783 10-ส.ค.-22
121 ยำ 1,000 1,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ที. แมน ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 1,000.00          บริษัท ที. แมน ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 1,000.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501784 10-ส.ค.-22
122 ยำ 118,260.00       118,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ำกดั 118,260.00       บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ำกดั 118,260.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501785 10-ส.ค.-22
123 ยำ 115,100.00       115,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ำกดั 115,100.00       บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ำกดั 115,100.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501786 10-ส.ค.-22
124 ยำ 11,235 11,235.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ำกดั 11,235.00        บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ำกดั 11,235.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501787 10-ส.ค.-22
125 ยำ 11,235.00         11,235.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ำกดั 11,235.00        บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ำกดั 11,235.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501787 10-ส.ค.-22
126 ยำ 54,750.00         54,750.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ำกดั 54,750.00        บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ำกดั 54,750.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501788 10-ส.ค.-22
127 ยำ 50,568.20         50,568.20   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 50,568.20        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 50,568.20      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501789 10-ส.ค.-22
128 ยำ 4,550 4,550.00     เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 4,550.00          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 4,550.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501790 22-ส.ค.-22
129 ยำ 52,500 52,500.00   เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 52,500.00        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 52,500.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501791 22-ส.ค.-22
130 ยำ 16,250 16,250.00   เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 16,250.00        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 16,250.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501792 22-ส.ค.-22
131 ยำ 28,000 28,000.00   เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 28,000.00        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 28,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501793 22-ส.ค.-22
132 ยำ 16,200 16,200.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้ำงขำยยำตรำเจด็ดำว จ ำกดั 16,200.00        บริษัท ห้ำงขำยยำตรำเจด็ดำว จ ำกดั 16,200.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501794 11-ส.ค.-22
133 ยำ 246,000 246,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 246,000.00       บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 246,000.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501795 11-ส.ค.-22
134 ยำ 9,225 9,225.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ ำกดั 9,225.00          บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ ำกดั 9,225.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501796 11-ส.ค.-22
135 ยำ 34,000 34,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั 34,000.00        บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั 34,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501797 11-ส.ค.-22
136 ยำ 22,500 22,500.00   เฉพำะเจำะจง(สภำกำชำด) ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 22,500.00        ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 22,500.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501798 11-ส.ค.-22
137 ยำ 4,622.40 4,622.40     เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงงำนเภสัชกรรมแหลมทองกำรแพทย ์จ ำกดั 4,622.40          บริษัท โรงงำนเภสัชกรรมแหลมทองกำรแพทย ์จ ำกดั 4,622.40       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501799 11-ส.ค.-22
138 ยำ 285,000 285,000.00 เฉพำะเจำะจง(GPO) ศูนยผ์ลิตภัณฑ์จำกพลำสมำ  ศุนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 285,000.00       ศูนยผ์ลิตภัณฑ์จำกพลำสมำ  ศุนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 285,000.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501800 22-ส.ค.-22
139 ยำ 13,292 13,292.00   e-bidding(เขต) บริษัท พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จ ำกดั 13,292.00        บริษัท พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จ ำกดั 13,292.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501801 17-ส.ค.-22 5/2564
140 ยำ 207,687 207,687.00 e-bidding(เขต) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 207,687.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 207,687.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501802 17-ส.ค.-22 2/2564
141 ยำ 18,800 18,800.00   e-bidding(เขต) บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 18,800.00        บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 18,800.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501803 17-ส.ค.-22 1/2564
142 ยำ 245,672 245,672.00 e-bidding(เขต) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 245,672.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 245,672.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501804 17-ส.ค.-22 2/2564
143 ยำ 95,370.00         95,370.00   e-bidding(เขต) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 95,370.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 95,370.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501805 17-ส.ค.-22 3/2564
144 ยำ 2,999.97 2,999.97     เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,999.97          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,999.97       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501806 19-ส.ค.-22
145 ยำ 2,782 2,782.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,782.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,782.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501807 19-ส.ค.-22
146 ยำ 61,392.32 61,392.32   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 61,392.32        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 61,392.32      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501808 19-ส.ค.-22
147 ยำ 195,596.00       195,596.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 195,596.00       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 195,596.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501809 19-ส.ค.-22
148 ยำ 5,500.00           5,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มีน่ำ จ ำกดั 5,500.00          บริษัท ฟำร์มีน่ำ จ ำกดั 5,500.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501810 19-ส.ค.-22
149 ยำ 5,200.15           5,200.15     เฉพำะเจำะจง(GPO) องค์กำรเภสัชกรรม 5,200.15          องค์กำรเภสัชกรรม 5,200.15       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501811 19-ส.ค.-22
150 ยำ 53,396.80         53,396.80   เฉพำะเจำะจง(GPO) องค์กำรเภสัชกรรม 53,396.80        องค์กำรเภสัชกรรม 53,396.80      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501812 19-ส.ค.-22
151 ยำ 4,365.60           4,365.60     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ำกดั 4,365.60          บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ำกดั 4,365.60       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501813 19-ส.ค.-22
152 ยำ 481,500 481,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 481,500.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 481,500.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501814 19-ส.ค.-22
153 ยำ 68,400 68,400.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกดั (สุดำรัตน)์ 68,400.00        บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกดั (สุดำรัตน)์ 68,400.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501815 19-ส.ค.-22
154 ยำ 13,200 13,200.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกดั 13,200.00        บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกดั 13,200.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501816 19-ส.ค.-22
155 ยำ 187,200 187,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 187,200.00       บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 187,200.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501817 19-ส.ค.-22
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156 ยำ 22,200 22,200.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ยนูีซัน จ ำกดั 22,200.00        บริษัท ยนูีซัน จ ำกดั 22,200.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501818 19-ส.ค.-22
157 ยำ 18,750 18,750.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ำกดั 18,750.00        บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ำกดั 18,750.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501819 19-ส.ค.-22
158 ยำ 136,000.00       136,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั 136,000.00       บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั 136,000.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501820 19-ส.ค.-22
159 ยำ 30,495 30,495.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 30,495.00        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 30,495.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501821 19-ส.ค.-22
160 ยำ 67,782.00         67,782.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 67,782.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 67,782.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501822 19-ส.ค.-22
161 ยำ 455,905.60       455,905.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 455,905.60       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 455,905.60    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501823 19-ส.ค.-22
162 ยำ 71,170.00         71,170.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ำกดั 71,170.00        บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ำกดั 71,170.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501824 19-ส.ค.-22
163 ยำ 4,600 4,600.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท มำสุ จ ำกดั 4,600.00          บริษัท มำสุ จ ำกดั 4,600.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501825 22-ส.ค.-22
164 ยำ 9,244.80           9,244.80     เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ำกดั 9,244.80          บริษัท บี.เอล็.เอช. เทร็ดด้ิง จ ำกดั 9,244.80       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501826 22-ส.ค.-22
165 ยำ 11,200 11,200.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกดั(V) 11,200.00        บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกดั(V) 11,200.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501827 22-ส.ค.-22
166 ยำ 25,392 25,392.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 25,392.00        บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 25,392.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501828 22-ส.ค.-22
167 ยำ 12,000 12,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ำกดั 12,000.00        บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ำกดั 12,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501829 22-ส.ค.-22
168 ยำ 78,000 78,000.00   เฉพำะเจำะจง ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ำกดั 78,000.00        ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ำกดั 78,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501830 22-ส.ค.-22
169 ยำ 5,685 5,685.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์ม่ำ อนิโนวำ จ ำกดั 5,685.00          บริษัท ฟำร์ม่ำ อนิโนวำ จ ำกดั 5,685.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501831 22-ส.ค.-22
170 ยำ 6,420 6,420.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดิซีน ซัพพลำย จ ำกดั 6,420.00          บริษัท เมดิซีน ซัพพลำย จ ำกดั 6,420.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501832 22-ส.ค.-22
171 ยำ 20,972 20,972.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 20,972.00        บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 20,972.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501833 22-ส.ค.-22
172 ยำ 36,100 36,100.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกดั 36,100.00        บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกดั 36,100.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501834 22-ส.ค.-22
173 ยำ 19,260 19,260.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกดั 19,260.00        บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกดั 19,260.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501835 22-ส.ค.-22
174 ยำ 16,380 16,380.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ ำกดั 16,380.00        บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ ำกดั 16,380.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501836 22-ส.ค.-22
175 ยำ 10,000 10,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.เอน็.บี. ลำบอรำตอร่ี (อ ำนวยเภสัช) จ ำกดั 10,000.00        บริษัท เอ.เอน็.บี. ลำบอรำตอร่ี (อ ำนวยเภสัช) จ ำกดั 10,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501837 29-ส.ค.-22
176 ยำ 46,545 46,545.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 46,545.00        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 46,545.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501838 29-ส.ค.-22
177 ยำ 40,000 40,000.00   เฉพำะเจำะจง ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ำกดั 40,000.00        ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ำกดั 40,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501839 29-ส.ค.-22
178 ยำ 14,980 14,980.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั 14,980.00        บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั 14,980.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501840 29-ส.ค.-22
179 ยำ 25,647.90 25,647.90   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 25,647.90        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 25,647.90      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501841 29-ส.ค.-22
180 ยำ 2,000 2,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ำกดั 2,000.00          บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ำกดั 2,000.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501842 29-ส.ค.-22
181 ยำ 374,500 374,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 374,500.00       บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 374,500.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501843 29-ส.ค.-22
182 ยำ 7,250 7,250.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท หำญไทยฟำร์มำ(2508) จ ำกดั 7,250.00          บริษัท หำญไทยฟำร์มำ(2508) จ ำกดั 7,250.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501844 29-ส.ค.-22
183 ยำ 43,000 43,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ำกดั 43,000.00        บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ำกดั 43,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501845 29-ส.ค.-22
184 ยำ 19,260 19,260.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 19,260.00        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 19,260.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501846 29-ส.ค.-22
185 ยำ 6,880 6,880.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนดรักส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั 6,880.00          บริษัท คอนดรักส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั 6,880.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501847 29-ส.ค.-22
186 ยำ 225,000 225,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 225,000.00       บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 225,000.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501848 29-ส.ค.-22
187 ยำ 41,920.00         41,920.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ำกดั 41,920.00        บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอล จ ำกดั 41,920.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501849 29-ส.ค.-22
188 ยำ 333,840 333,840.00 e-bidding(เขต) บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 333,840.00       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 333,840.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501850 29-ส.ค.-22 5/2564
189 ยำ 67,500 67,500.00   e-bidding(เขต) บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 67,500.00        บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั 67,500.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501851 29-ส.ค.-22 2/2564
190 ยำ 79,200 79,200.00   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 79,200.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 79,200.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501852 30-ส.ค.-22
191 ยำ 96,300 96,300.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 96,300.00        บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 96,300.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501853 30-ส.ค.-22
192 ยำ 240,750.00       240,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แคสป้ำ ฟำร์มำซูติคอล (ประเทศไทย) จ ำกดั 240,750.00       บริษัท แคสป้ำ ฟำร์มำซูติคอล (ประเทศไทย) จ ำกดั 240,750.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501854 30-ส.ค.-22
193 ยำ 38,678.36         38,678.36   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 38,678.36        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 38,678.36      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501855 30-ส.ค.-22
194 ยำ 478,493.30       478,493.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 478,493.30       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 478,493.30    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501856 30-ส.ค.-22
195 ยำ 381,497.80       381,497.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 381,497.80       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 381,497.80    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501857 30-ส.ค.-22



ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก หมำยเหตุ
(ประเภท) หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ (บำท) ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของสัญญำ/ใบส่ังซ้ือ เลขที่สัญญำ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญำ/ใบส่ังซ้ือ

196 ยำ 463,320.70       463,320.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 463,320.70       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 463,320.70    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501858 30-ส.ค.-22
197 ยำ 104,860 104,860.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 104,860.00       บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 104,860.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501859 30-ส.ค.-22
198 ยำ 420,000 420,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ำกดั 420,000.00       บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ำกดั 420,000.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501860 30-ส.ค.-22
199 ยำ 260,534.30       260,534.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 260,534.30       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 260,534.30    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501861 30-ส.ค.-22
200 ยำ 143,604.70       143,604.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 143,604.70       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 143,604.70    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501862 30-ส.ค.-22
201 ยำ 299,500.00       299,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ำกดั 299,500.00       บริษัท โคโลนี่ ดรักส์ จ ำกดั 299,500.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501863 30-ส.ค.-22
202 ยำ 57,908.00         57,908.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 57,908.00        บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั 57,908.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501864 30-ส.ค.-22
203 ยำ 57,780.00         57,780.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 57,780.00        บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 57,780.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501865 30-ส.ค.-22
204 ยำ 286,572 286,572.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 286,572.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 286,572.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501866 30-ส.ค.-22
205 ยำ 75,000 75,000.00   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 75,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 75,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501867 30-ส.ค.-22
206 ยำ 9,987 9,987.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ำกดั 9,987.00          บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ำกดั 9,987.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501868 30-ส.ค.-22
207 ยำ 107,856 107,856.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 107,856.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 107,856.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501869 30-ส.ค.-22
208 ยำ 97,020 97,020.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก ดรัก จ ำกดั 97,020.00        บริษัท บำงกอก ดรัก จ ำกดั 97,020.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501870 30-ส.ค.-22
209 ยำ 150,000 150,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ำกดั 150,000.00       บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ำกดั 150,000.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501871 30-ส.ค.-22
210 ยำ 53,100 53,100.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท มำสุ จ ำกดั 53,100.00        บริษัท มำสุ จ ำกดั 53,100.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501872 30-ส.ค.-22
211 ยำ 68,600 68,600.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ ำกดั 68,600.00        บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ ำกดั 68,600.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501873 30-ส.ค.-22
212 ยำ 65,227.20 65,227.20   เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 65,227.20        บริษัท เมดไลน์ จ ำกดั 65,227.20      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501874 30-ส.ค.-22
213 ยำ 31,030 31,030.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอก็ซ์ จ ำกดั 31,030.00        บริษัท อำร์เอก็ซ์ จ ำกดั 31,030.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501875 30-ส.ค.-22
214 ยำ 19,440 19,440.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกดั (CEFSPAN) 19,440.00        บริษัท คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกดั (CEFSPAN) 19,440.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501876 30-ส.ค.-22
215 ยำ 67,500 67,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกดั 67,500.00        บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกดั 67,500.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501877 30-ส.ค.-22
216 ยำ 53,500 53,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีฟำม จ ำกดั 53,500.00        บริษัท ซีฟำม จ ำกดั 53,500.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501878 30-ส.ค.-22
217 ยำ 101,150 101,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั 101,150.00       บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั 101,150.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501879 30-ส.ค.-22
218 ยำ 152,796 152,796.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 152,796.00       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 152,796.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501880 30-ส.ค.-22
219 ยำ 7,222.50 7,222.50     เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 7,222.50          บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 7,222.50       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501881 30-ส.ค.-22
220 ยำ 374,500 374,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 374,500.00       บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 374,500.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501882 30-ส.ค.-22
221 ยำ 346,680 346,680.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำดิสทริบิวเตอร์ส(ประเทศไทย) จ ำกดั 346,680.00       บริษัท ฟำร์มำดิสทริบิวเตอร์ส(ประเทศไทย) จ ำกดั 346,680.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501883 30-ส.ค.-22
222 ยำ 87,247.80 87,247.80   เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำดิสทริบิวเตอร์ส(ประเทศไทย) จ ำกดั 87,247.80        บริษัท ฟำร์มำดิสทริบิวเตอร์ส(ประเทศไทย) จ ำกดั 87,247.80      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501884 30-ส.ค.-22
223 ยำ 23,160.00         23,160.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 23,160.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 23,160.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501885 30-ส.ค.-22
224 ยำ 104,004.00       104,004.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 104,004.00       บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 104,004.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501886 30-ส.ค.-22
225 ยำ 113,503.00       113,503.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 113,503.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 113,503.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501887 30-ส.ค.-22
226 ยำ 408,684.36       408,684.36 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 408,684.36       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 408,684.36    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501888 30-ส.ค.-22
227 ยำ 233,474.00       233,474.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 233,474.00       บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 233,474.00    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501889 30-ส.ค.-22
228 ยำ 325,640.64       325,640.64 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 325,640.64       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 325,640.64    คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด PO6501890 30-ส.ค.-22


