




1

ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

1 Digoxin 50 mcg in 1 mL
oral 
solution

          10 ขวด 60 mL       1,754.80           1,754.80
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

839 /2562
18 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

2 Etonogestrel 68 mg  implant           70 กล่อง   128,079.00   128,079.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

840 /2562
18 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

3 Mannitol 20 g in 100 mL
solution for 
infusion

          20 ขวด
250 

mL
      3,210.00           3,210.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

842 /2562
18 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

4 Misoprostol 200 mcg tablet             1 กล่อง
140 

เม็ด
      1,231.57           1,231.57

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

843 /2562
18 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

5
ยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง 500
 มก.

capsule         300 กล่อง
100 

เม็ด
 84,000.00         84,000.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แก้วมังกรเภสัช แก้วมังกรเภสัช
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

934 /2562
17 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

6 Metformin HCL 500 mg tablet         330 กล่อง
1,000

 เม็ด
 97,350.00   132,059.40

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.แมน ฟาร์มา ที.แมน ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

935 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

7
Magnesium sulfate 100 
mg in 1 mL

solution for 
injection

          50 แอมพูล 10 mL          450.00             450.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

936 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

8
Sodium bicarbonate 7.5 g 
in 100 mL

solution for 
injection

        300 แอมพูล 50 mL       7,950.00           7,950.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

936 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ
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ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

9
Insulin human 
30u+Isophane70u

suspension 
for 
injection, 
vial

     1,000 ไวอัล 10 mL     64,200.00      310,300.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เบอร์ลิน เบอร์ลิน
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

937 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

10 NaCl 900 mg in 100 mL
solution for 
infusion

     7,000 ถุง
100 

mL
    98,000.00         98,000.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

วี.แอนด์.วี วี.แอนด์.วี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

939 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

11 Water solution for inj.
100 mL 
bag

     7,000 ถุง
100 

mL
    98,000.00         98,000.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

วี.แอนด์.วี วี.แอนด์.วี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

940 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

12
Dextrose 5 g + NaCl 900 
mg in 100 ml

solution for 
infusion

        300 ถุง
500 

mL
      7,500.00           7,500.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

วี.แอนด์.วี วี.แอนด์.วี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

941 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

13
dextrose 5 g+NaCL 225 
mg in 100 mL

solution for 
infusion

        300 ถุง
500 

mL
      7,500.00           7,500.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

วี.แอนด์.วี วี.แอนด์.วี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

941 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

14 LACTATED RINGER'S ®
solution for 
infusion

        200 ถุง
1000 

mL
      8,200.00           8,200.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

วี.แอนด์.วี วี.แอนด์.วี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

941 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

15
Amoxicillin 125 mg in 5 
mL

powder for 
oral 
solution

     1,500 ขวด 60 mL     14,725.00         19,260.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.แมน ฟาร์มา ที.แมน ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

942 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

16 Clotrimazole 1 g in 100 g cream      1,500 หลอด 5 GM     11,250.00         12,750.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.แมน ฟาร์มา ที.แมน ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

942 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



3

ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

17 Diclofenac sodium 25 mg
gastro-
resistant 
tablet

          60 กล่อง
1,000

 เม็ด
      7,200.00           7,254.60

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.แมน ฟาร์มา ที.แมน ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

942 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

18 FBC tab
film-coated 
tablet

        100 กระปุก
1,000

 เม็ด
    20,000.00         20,000.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.แมน ฟาร์มา ที.แมน ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

942 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

19 Mupirocin 2 g in 100 g cream         360 หลอด 5 GM       7,884.00         14,371.20
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.แมน ฟาร์มา ที.แมน ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

942 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

20 Urea 10 g in 100 g cream         120 หลอด 30 GM       6,960.00           8,472.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.แมน ฟาร์มา ที.แมน ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

942 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

21 Clindamycin 300 mg
capsule, 
hard

          50 กล่อง
100 

เม็ด
    13,500.00         25,000.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.แมน ฟาร์มา ที.แมน ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

943 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

22 Hydralazine HCL 25 mg
film-coated 
tablet

        200 กล่อง
500 

เม็ด
  115,600.00      150,008.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง

เซ็นทรัลโพลีเท
รดด้ิง

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

944 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

23 Ofloxacin 200 mg
film-coated 
tablet

          20 กล่อง
100 

เม็ด
      2,780.00           2,782.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)

ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

945 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

24 Sulfasalazine 500 mg
gastro-
resistant 
tablet

        100 กล่อง
100 

เม็ด
    17,100.00         64,200.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

946 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน
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ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

25
Isosorbide mononitrate 20 
mg

tablet,         300 กล่อง
120 

เม็ด
    24,717.00         28,890.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แคสป้า แคสป้า
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

947 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

26 Mecobalamin 500 mcg
film-coated 
tablet

        300 กล่อง 30 เม็ด       6,741.00           6,741.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แคสป้า แคสป้า
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

948 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

27
Fluorouracil 500 mg in 10 
mL

solution for 
injection/inf
usion

        600 ไวอัล 10 ml     42,000.00         60,000.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

949 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

28 Meropenem 1 g

powder for 
solution for 
injection/inf
usion

     1,200 ไวอัล   117,600.00    1,155,600.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

950 /2562
25 มิถุนายน

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

29 Cisplatin 50 mg in 50 mL

concentrate 
 for 
solution for 
infusion

          20 ไวอัล 50 mL       5,350.00           8,945.20
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เมดิก้าแคร์ เมดิก้าแคร์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

953 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

30 Dxorubicin 50 mg in 25 mL

concentrate 
 for 
solution for 
infusion

          40 ไวอัล 25 mL       8,988.00         29,532.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เมดิก้าแคร์ เมดิก้าแคร์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

956 /2562
4 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

31 Sertraline 50 mg
 film-
coated 
tablet

        300 กล่อง 30 เม็ด     19,200.00         45,261.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

957 /2562
4 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

32
Carboplatin 450 mg in 45 
mL

concentrate 
 for 
solution for 
infusion

          10 ไวอัล 45 mL       8,410.20         12,508.30
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เมดิก้าแคร์ เมดิก้าแคร์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

958 /2562
4 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



5

ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

33 Epoetin alfa 4000 iu/1 mL
solution for 
injection

        400 ไวอัล 1 mL   124,120.00      124,120.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

959 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

34
Insulin human 100 iu in 1 
mL

solution for 
injection

          30 ไวอัล 10 mL       2,247.00           2,247.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

960 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

35 Cyclophosphamide 1 g
powder for 
solution for 
inj

          30 ไวอัล     12,679.50         12,679.50
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

961 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

36 Epoetin alfa 4000 iu/1 mL
solution for 
inj

        400 ไวอัล 1 mL   130,112.00      130,112.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

962 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

37
Antazoline50mg+Tetryzolin
e40mg in 100 mL

 eye drops, 
solution

     1,440 ขวด 10 mL     17,136.00         21,744.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที เอ็น พี เฮลท์
แคร์

ที เอ็น พี เฮลท์
แคร์

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

963 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

38 Fluoxetine 20 mg
capsule,har
d

        200 กล่อง
100 

เม็ด
    12,000.00         14,038.40

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

964 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

39
Neostigmine methylsulfate 
2.5 mg in 1 mL

solution for 
injection

        155 แอมพูล 5 mL     24,025.00         24,025.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

965 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

40
Suxamethonium chloride 
50 mg/1 mL

solution for 
injection

          70 แอมพูล 10 mL     10,150.00         10,150.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

965 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



6

ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

41 Colchicine 600 mcg tablet           30 กล่อง
1,000

 เม็ด
      9,600.00           9,630.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)

ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

966 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

42 Simeticone 67 mg in 1 mL
oral,drop,su
spension

        500 ขวด 15 mL     10,000.00         10,000.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)

ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

966 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

43
Tramadol hydrochloride 
50 mg in 1 mL

solution for 
injection

     1,000 แอมพูล 2 mL       5,000.00           7,490.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

967 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

44 Lithium carbonate 300 mg
capsule,har
d

            3 กระปุก
500 

เม็ด
      1,926.00           1,926.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

967 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

45 Valproate sodium 200 mg
gastro-
resistant 
tablet

        100 กล่อง
100 

เม็ด
    19,795.00         20,000.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แคสป้า แคสป้า
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

968 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

46 Ondansetron 8 mg in 4 mL
solution for 
injection

        100 แอมพูล 4 mL       1,177.00           1,177.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แคสป้า แคสป้า
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

968 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

47
Amiodarone hydrochloride 
150 mg in 3 mL

concentrate 
 for 
solution for 
injection/inf

        100 แอมพูล 3 mL       7,000.00         18,546.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

969 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

48
Nicardipine hydrochloride 
2 mg in 2 mL

solution for 
injection

          20 แอมพูล 2 mL       1,440.00           1,440.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

969 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



7

ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

49
Pyridostigmine bromide 60 
mg

film coated 
tablet

          40 กล่อง 50 เม็ด       8,000.00           8,000.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

969 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

50
Sulfamethoxazole400mg+
Trimethoprim80mg in5 mL

solution for 
injection

        200 แอมพูล 5 mL       5,448.00           5,448.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

970 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

51 Haloperidol 5 mg in 1 mL
solution for 
injection

        100 แอมพูล 1 mL          972.00             972.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

970 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

52 VITAMIN K1
solution for 
injection

        200 แอมพูล 1 mL       2,096.00           2,102.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

970 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

53 Metronidazole 200 mg tablet           20 กระปุก
1,000

 เม็ด
      8,000.00           8,003.60

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

พร็อพเพอร์ต้ี เคมี พร็อพเพอร์ต้ี เคมี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

971 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

54 Folic acid 5 mg tablet         250 กระปุก
1,000

 เม็ด
    50,000.00      107,000.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

พร็อพเพอร์ต้ี เคมี พร็อพเพอร์ต้ี เคมี
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

971 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

55 Antacid tab tablet           50 กระปุก
500 

เม็ด
      9,000.00           9,000.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

972 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

56
Clobetasol propionate 50 
mg in 100 g

cream      1,000 หลอด 5 GM       9,000.00         11,020.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

972 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



8

ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

57 Clotrimazole 100 mg
vaginal 
tablet

        300 กล่อง 6 เม็ด       3,000.00           3,306.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

972 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

58 Amlodipine 10 mg tablet      1,500 กล่อง
100 

เม็ด
  104,325.00      196,500.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เมดไลน์ เมดไลน์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

973 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

59 Metoprolol 100 mg
film-coated 
tablet

        500 กล่อง
100 

เม็ด
    40,000.00         40,013.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เมดไลน์ เมดไลน์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

974 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

60 Diazepam 2 mg tablet             5 กระปุก
1,000

 เม็ด
      1,500.00           1,500.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เมดิซีน ซัพพลาย เมดิซีน ซัพพลาย
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

975 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

61 Carvedilol 6.25 mg tablet           60 กล่อง
100 

เม็ด
    30,000.00         30,045.60

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เบอร์ลิน เบอร์ลิน
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

976 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

62 Spironolactone 25 mg tablet             8 กล่อง
500 

เม็ด
      3,200.00           3,441.12

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เบอร์ลิน เบอร์ลิน
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

977 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

63 Enalapril maleate 5 mg tablet         200 กล่อง
1,000

 เม็ด
    52,000.00         60,000.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เบอร์ลิน เบอร์ลิน
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

978 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

64
Isophane insulin 100 iu in 
1 mL

suspension 
for injection

        200 ไวอัล 10 mL     12,800.00         25,000.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เบอร์ลิน เบอร์ลิน
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

979 /2562
5 กรกฎาคม

 2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



9

ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

65 Polygeline 3.5 g in 100 mL
solution for 
infusion

          10 ถุง
500 

mL
      2,782.00           2,782.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

980 /2562
11 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

66
 (Amino acids 46 g+ 
glucose 103 g+lipids 41 g)

emulsion 
for infusion

          80 ถุง
1,448

 mL
    85,600.00         85,600.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

982 /2562
11 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

67 Valproate sodium 500 mg
prolonged-
release 
tablet

          60 กระปุก 30 เม็ด     18,104.40         18,126.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

983 /2562
11 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

68
dextran10g+NaCl900 in 
100 ml

solution for 
infusion

          20 ถุง
500 

mL
      8,500.08           8,500.08

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

988 /2562
18 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

69 Phenytoin 50 mg
chewable 
tablet

          30 กระปุก
250 

เม็ด
    19,420.50         19,425.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

989 /2562
18 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

70
(Fluticasone 100  + 
Salmeterol 50 in 1 dose)

inhalation 
powder

        150 อัน 60 โดส     57,780.00      103,041.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

990 /2562
18 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

71
(Fluticasone 250  + 
Salmeterol 25 in 1 dose)

pressurised 
inhalation, 
suspension

        100 อัน
120 

โดส
    56,282.00      103,041.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

991 /2562
18 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

72
fluticasone 50 
mcg+salmeterol 25 mcg in 
1 dose

pressurised 
inhalation, 
suspension

          50 อัน
120 

โดส
    18,564.50         28,622.50

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

992 /2562
18 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



10

ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

73 Pioglitazone 30 mg tablet      1,250 กล่อง 30 เม็ด     30,000.00         30,000.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

เบอร์ลิน เบอร์ลิน
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

993 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

74
Insulin human 
30u+Isophane70u

suspension 
for 
injection, 
vial

     1,250 ไวอัล 10 mL     80,250.00      387,875.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เบอร์ลิน เบอร์ลิน
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

994 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

75 Clarithromycin 250 mg
film-coated 
tablet

          20 กล่อง
100 

เม็ด
    13,000.00         18,810.60

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เมดไลน์ เมดไลน์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

995 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

76
Chlorhexidine gluconate 
120 mg in 100 mL

mouthwash         240
180 

mL
      4,800.00           4,800.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

996 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

77
Chlorhexidine gluconate 4 
g in 100 mL

cutaneous 
solution

            5
5,000

 mL
      2,850.00           2,850.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

996 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

78
ฉลากยาแบบมีกาวในตัว
ส าหรับผู้ป่วยใน

 200,000 ใบ     90,000.00         90,000.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

หจก.เอส จี เท
รดด้ิง

หจก.เอส จี เท
รดด้ิง

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

998 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

79
ขวดพลาสติกขนาด 60 
มิลลิลิตร

     5,000 ใบ     12,500.00         12,500.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

หจก.เอส จี เท
รดด้ิง

หจก.เอส จี เท
รดด้ิง

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

999 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

80 ซองยาใสขนาด 10X20 ชม กิโลกรัม         380 กิโลกรัม     95,000.00         95,000.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

หจก.เอส จี เท
รดด้ิง

หจก.เอส จี เท
รดด้ิง

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1000 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



11

ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

81 ซองยาใสขนาด 9X13 ชม กิโลกรัม         380 กิโลกรัม     95,000.00         95,000.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

หจก.เอส จี เท
รดด้ิง

หจก.เอส จี เท
รดด้ิง

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1001 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

82 Phenytoin sodium 100 mg
capsule, 
hard

          30 กระปุก
1,000

 เม็ด
    14,580.00         14,605.50

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1002 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

83 Ferrous fumarate 200 mg
film-coated 
tablet

        130 กระปุก
1,000

 เม็ด
    15,600.00         15,600.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เมดิซีน ซัพพลาย เมดิซีน ซัพพลาย
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1003 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

84 Domperidone 10 mg tablet         100 กล่อง
1,000

 เม็ด
    15,000.00         31,000.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

เมดไลน์ เมดไลน์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1004 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

85 HBIG 180 iu/mL
solution for 
injection

            5 ไวอัล 1 mL     13,500.00         13,500.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ไบโอจีนีเทค ไบโอจีนีเทค
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1005 /2562
12 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

86 Atenolol 50 mg  tablet         150 กล่อง
100 

เม็ด
      2,650.50           3,691.50

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1006 /2562
24 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

87
(Amoxicillin 400 mg+ 
Clavulanic acid 57 mg)in 5 
ml

powder for 
oral 
suspension

        100 ขวด 70 mL     15,515.00         15,515.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์
ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1007 /2562
24 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

88 Cefdinir 100 mg
capsule,har
d

          20 กล่อง
100 

เม็ด
    23,540.00         23,540.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1008 /2562
24 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



12

ล ำดับ ช่ือยำ รูปแบบ จ ำนวน  หน่วย  บรรจุ
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

89
Metoclopramide HCL 10 
mg

tablet           10 กล่อง
500 

เม็ด
         930.90             930.90

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1008 /2562
24 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

90 Isosorbide dinitrate 5 mg
sublingaul 
tablet

            5 กล่อง
500 

เม็ด
      1,524.75           1,527.50

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1008 /2562
24 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

91 Ondansetron 4 mg
film-coated 
tablet

          20 กล่อง
100 

เม็ด
    12,840.00         12,840.00

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1008 /2562
24 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

92
Dopamine HCL 25 mg in 1 
mL

solution for 
injection

        100 แอมพูล 10 mL       1,498.00           1,500.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1008 /2562
24 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

93 Urea 10 g in 100 g cream         120 หลอด 30 GM       6,960.00           8,472.00
เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

สยามฟาร์มาซูติ
คอล

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

1008 /2562
24 

กรกฎาคม 
2562

ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

รวม  2,599,751.70 สองล้ำนห้ำแสนเก้ำหม่ืนเก้ำพันเจ็ดร้อยห้ำสิบเอ็ดบำทเจ็ดสิบสตำงค์


