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ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

1 Desflurane 100 mL in 
100 mLi nhalation 
vapour, liquid

240 mL            10 ขวด  55,907.50  55,907.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

2 /2563 4 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

2 Fluticasone 250mcg+ 
salmeterol 25 mcg in 
1 dose inhalation 
powder

120 โดส          100 กล่อง  56,282.00  103,041.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

7 /2563 9 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

3 Ephedrine HCL30 mg 
in 1 mL solution for 
injection

1 mL          150 แอมพูล  1,725.00  1,725.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)
เป็นกรณีอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

เงินทุน
หมุนเวียนยา
เสพติด

เงินทุน
หมุนเวียนยา
เสพติด

ตาม
กฎกระทรวง

10 /2563 18 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 40 
วัน

4 Epoetin alfa 4000 iu 
in 1 mL solution for 
injection

1 mL          300 ไวอัล  93,090.00  93,090.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

11 /2563 4 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 45 
วัน

5 Methylphenidate 
hydrochloride 10 mg 
tablet

100 เม็ด            40 กล่อง  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)
เป็นกรณีอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

เงินทุน
หมุนเวียนยา
เสพติด

เงินทุน
หมุนเวียนยา
เสพติด

ตาม
กฎกระทรวง

15 /2563 22 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

6 Theophylline 200 mg 
prolonged-release 
tablet

100 เม็ด          300 กล่อง  29,885.10  39,804.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

16 /2563 4 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ
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ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

7 Insulin human 100 iu 
in 1 mL solution for 
injection

10 mL            30 ไวอัล  2,247.00  2,247.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

17 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

8 Tropicamide 0.8% + 
Phenylephrine 5% 
eye drop

5 mL            30 ขวด  6,258.50  6,258.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)
เป็นกรณีอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

19 /2563 21 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

9 Adenosine 6 mg in2 
mL solution for 
injection

2 mL*6 
vial

            2 กล่อง  5,260.12  5,260.12 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

21 /2563 10 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

10 นมผงส าหรับทารกแรกเกิด 400 กรัม            96 กระป๋อ
ง

 2,054.40  2,054.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

31 /2563 21 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

11 Bupivacaine 5 mg in 1 
mL solution for 
injection

4 mL          200 แอมพูล  26,750.00  26,750.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เจ เอส 
วิช่ัน จ ากัด

บริษัท เจ เอส 
วิช่ัน จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

48 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

12 Lidocaine 
hydrochloride 10 g in 
100 mL oromucosal 
solution

50 mL             5 ขวด  2,514.50  2,514.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เจ เอส 
วิช่ัน จ ากัด

บริษัท เจ เอส 
วิช่ัน จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

49 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน
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ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

13 Bupivacaine 5 mg in 1 
mL solution for 
injection

4 mL          100 แอมพูล  13,375.00  13,375.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เจ เอส 
วิช่ัน จ ากัด

บริษัท เจ เอส 
วิช่ัน จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

50 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

14 Sodium Hyaluronate 
1.8%

           20 หลอด  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แม็กซิม 
อินเตอร์คอน
ติเนนตอล

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แม็กซิม 
อินเตอร์คอน
ติเนนตอล

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

56 /2563 31 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

15 Doxorubicin HCL 50 
mg in 25 mL 
concentrate for 
solution for infusion

25 mL            50 ไวอัล  11,235.00  11,235.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมเขต 
8 สัญญาเลขท่ี ข/
011/2562 (Adrim)

บริษัท เมดิก้า
แคร์ จ ากัด

บริษัท เมดิก้า
แคร์ จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

57 /2563 31 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

16 Cyclophosphamide 1 
g powder for solution 
for injection

           30 ไวอัล  12,679.50  12,679.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

59 /2563 31 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

17 Fluticasone 
propionate 125 mcg 
in 1 dose pressurised 
inhalation, suspension

120 
dose

         200 กล่อง  44,726.00  114,550.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

61 /2563 31 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

18 Fluticasone furoate 
27.5 mcg  in 1 dose 
nasal spray, 
suspension

120 
dose

           50 กล่อง  11,449.00  12,038.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

62 /2563 31 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน
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ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

19 fluticasone 50 
mcg+salmeterol 25 
mcg in 1 dose 
pressurised 
inhalation, suspension

120 
dose

           60 อัน  22,277.40  34,347.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

67 /2563 1 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

20 Parecoxib 40 mg 
powder for solution 
for injection

5 ไวอัล            50 กล่อง  48,471.00  48,471.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

70 /2563 1 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

21 Denosumab 60 mg in 
1 mL solution for 
injection

1 mL             6 prefille
d 

syringe

 65,747.22  65,747.22 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

71 /2563 1 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

22 Moxifloxacin 500 mg 
in 100 mL eye drops, 
solution

5 mL            60 ขวด  5,136.00  5,136.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แม็กซิม 
อินเตอร์คอน
ติเนนตอล

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แม็กซิม 
อินเตอร์คอน
ติเนนตอล

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

73 /2563 1 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

23 Hypromellose 300 mg 
in 100 mL eye drops, 
solution

10 mL          360 ขวด  10,015.20  10,015.20 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แม็กซิม 
อินเตอร์คอน
ติเนนตอล

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แม็กซิม 
อินเตอร์คอน
ติเนนตอล

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

74 /2563 1 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

24 Enoxaparin sodium 60 
mg in 0.6 mL solution 
for injection

0.6 mL          100 prefille
d 

syring

 24,182.00  24,182.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

78 /2563 1 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



5

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

25 Pioglitazone 30 mg 
tablet

30 เม็ด        2,500 กล่อง  60,000.00  60,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)
เป็นกรณีอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ตาม
กฎกระทรวง

85 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

26 Isophane insulin 100 
iu in 1 mL suspension 
for injection

10 mL          400 ขวด  25,600.00  50,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

86 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

27 Enalapril maleate 20 
mg tablet

1,000 
เม็ด

         100 กล่อง  46,000.00  50,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

87 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

28 Nifedipine 20 mg 
prolonged-release 
capsule, hard

30 เม็ด             5 กล่อง  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

87 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

29 Hydralazine 
hydrochloride 25 mg 
film-coated tablet

500 เม็ด          200 กล่อง  115,600.00  150,014.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เซ็นทรัล
โพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัล
โพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

88 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

30 Ferrous fumarate 200 
mg coated tablet

1,000 
เม็ด

         120 กระปุก  15,600.00  15,600.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เมดิซีน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เมดิซีน 
ซัพพลาย จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

89 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



6

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

31 Epoetin alfa 4000 iu 
in 1 mL solution for 
injection

1 mL          200 ไวอัล  47,936.00  47,936.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท อาร์
เอ็กซ์ จ ากัด

บริษัท อาร์
เอ็กซ์ จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

90 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

32 Hyaluronate sodium 
20 mg in 2 mL 
solution for injection

2 mL            80 prefill  184,000.00  184,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลสัญญา
เลขท่ี 
13/2562(suplasyn)

บริษัท แอต
แลนต้า เมดดิค
แคร์  จ ากัด

บริษัท แอต
แลนต้า เมดดิค
แคร์  จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

91 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

33 Dextrose 50 g in 100 
mL solution for 
injection/infusion

50 mL        1,500 ขวด  25,500.00  25,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เอ.เอ็น.
บี ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช)
จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.
บี ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช)
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

92 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

34 Ciprofloxacin 200 mg 
in 100 mL solution for 
infusion

100 mL          300 ขวด  7,800.00  14,445.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ฟาร์
มาดิกา จ ากัด

บริษัท ฟาร์
มาดิกา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

93 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

35 Octreotide 100 mcg in 
1 mL solution for 
injection

1 mL          300 แอมพูล  49,500.00  49,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท พีเอ็ม
แอล ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษัท พีเอ็ม
แอล ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

94 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

36 Carbamazepine 200 
mg tablet

500 เม็ด            10 กล่อง  4,500.00  6,955.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982) 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

95 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



7

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

37 Montelukast 10 mg 
film-coated tablet

28 เม็ด            30 กล่อง  3,980.40  3,980.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)
เป็นกรณีอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 
จ ากัด

ตาม
กฎกระทรวง

96 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

38 Gabapentin 300 mg 
capsule, hard

100 เม็ด          500 กล่อง  105,000.00  105,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)
เป็นกรณีอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตาม
กฎกระทรวง

97 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

39 Sulfasalazine 500 mg 
gastro-resistant tablet

100 เม็ด          200 กล่อง  34,200.00  128,400.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

98 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

40 Domperidone 10 mg 
tablet

1,000 
เม็ด

         100 กล่อง  15,000.00  32,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

99 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

41 MTV tab 1,000 
เม็ด

         100 กระปุก  19,626.17  19,626.17 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 
จ ากัด

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

100 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

42 Chlorhexidine 
gluconate 4 g in 100 
mL cutaneous 
solution

5 ลิตร            10 แกลลอ
น

 5,327.10  5,327.10 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 
จ ากัด

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

100 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



8

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

43 Nystatin 100000 u in 
1 mL oral suspension

12 mL            60 ขวด  1,860.00  1,992.60 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

101 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

44 ผงเกลือแร่ส าหรับเด็ก 
ขนาด 4.25 กรัม

100 ซอง          100 กล่อง  12,500.00  12,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

101 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

45 Hydroxyzine 
hydrochloride 10 mg 
film-coated tablet

1,000 
เม็ด

           30 กระปุก  4,950.00  27,285.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

101 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

46 Loratadine 10 mg 
tablet

500 เม็ด            30 กล่อง  6,300.00  9,020.10 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

101 /2563 25 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

47 Zinc oxide 7.5 g in 
100 g cream

5 GM          120 หลอด  1,920.00  1,920.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

102 /2563 29 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

48 Levothyroxine 
sodium 100 mcg 
tablet

500 เม็ด            30 กล่อง  4,650.00  9,309.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

103 /2563 29 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



9

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

49 Methimazole 5 mg 
tablet

500 เม็ด            70 กล่อง  23,100.00  24,507.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

104 /2563 29 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

50 Metoprolol 100 mg 
film-coated tablet

100 เม็ด          400 กล่อง  32,000.00  32,010.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

105 /2563 29 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

51 Tramadol HCL 50 mg 
in 1 mL solution for 
injection

2 mL        2,000 แอมพูล  10,000.00  14,980.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982) 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

106 /2563 29 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

52 Fluoxetine 20 mg 
capsule, hard

100 เม็ด          200 กล่อง  12,000.00  15,194.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982) 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

106 /2563 29 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

53 Cefotaxime 1 g 
powder for solution 
for injection/infusion

         800 ไวอัล  9,872.00  14,552.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท โม
เดอร์นแมนู 
จ ากัด

บริษัท โม
เดอร์นแมนู 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

107 /2563 29 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

54 Cefazolin 1 g powder 
for solution for 
injection

       3,000 ไวอัล  48,900.00  51,030.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท โม
เดอร์นแมนู 
จ ากัด

บริษัท โม
เดอร์นแมนู 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

107 /2563 29 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



10

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

55 Calcium carbonate 1 
g tablet

500 เม็ด          300 กล่อง  43,500.00  72,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท พรอส 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท พรอส 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

108 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

56 Guaifenesin 100 mg 
tablet

500 เม็ด            50 กล่อง  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

109 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

57 Dimenhydrinate 50 
mg tablet

1,000 
เม็ด

           30 กล่อง  5,100.00  6,099.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

109 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

58 Loratadine 10 mg 
tablet

250 เม็ด            60 กล่อง  6,600.00  9,020.10 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

109 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

59 Hydroxyzine HCL 10 
mg film-coated tablet

1,000 
เม็ด

           30 กระปุก  5,100.00  27,285.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

109 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

60 Amoxicillin 125 mg in 
5 mL powder for oral 
suspension

60 mL        1,000 ขวด  9,500.00  12,840.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

110 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



11

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

61 Amoxicillin 500 mg 
capsule, hard

500 เม็ด            30 กล่อง  17,100.00  25,519.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

110 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

62 Clindamycin 300 mg 
capsule, hard

100 เม็ด            20 กล่อง  5,400.00  10,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

110 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

63 Triamcinolone 
acetonide 20 mg in 
100 g cream

5 GM          792 หลอด  5,544.00  6,779.52 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

110 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

64 Triamcinolone 
acetonide 100 mg in 
100 g cream

5 GM        1,200 หลอด  9,600.00  10,272.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

110 /2563 30 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

65 Omeprazole 20 mg 
gastro-resistant 
capsule, hard

100 เม็ด        2,000 กล่อง  107,000.00  124,120.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

111 /2563 31 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

66 (amoxicillin 400 mg + 
clavulanic acid 57 mg 
in5 mL) powder for 
oral suspension

70 mL          100 ขวด  15,515.00  15,515.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท อาร์
เอ็กซ์ จ ากัด

บริษัท อาร์
เอ็กซ์ จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

112 /2563 31 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



12

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

67 Furosemide 40 mg 
tablet

1,000 
เม็ด

           30 กล่อง  8,699.10  25,680.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท สยาม
ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท สยาม
ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

113 /2563 31 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

68 Isosorbide dinitrate 5 
mg sublingual tablet

500 เม็ด             5 กล่อง  1,524.15  1,525.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท สยาม
ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท สยาม
ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

113 /2563 31 ต.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

69 Metronidazole 500 
mg in 100 mL 
solution for infusion

100 mL        3,000 ขวด  44,040.00  54,570.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที เอ็น พี
 เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ที เอ็น พี
 เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

120 /2563 1 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

70 (antazoline HCL 50 
mg + tetryzoline HCL 
40 mg in 100 mL) eye 
drops, solution

10 mL        1,200 ขวด  14,280.00  18,120.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที เอ็น พี
 เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ที เอ็น พี
 เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

121 /2563 1 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

71 Simvastatin 40 mg 
film-coated tablet

100 เม็ด        2,000 กล่อง  190,000.00  270,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

122 /2563 1 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

72 Esmolol 
hydrochloride 100 mg 
in 10 mL solution for 
injection/infusion

10 mL            10 ไวอัล  3,500.00  3,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท มาสุ 
จ ากัด

บริษัท มาสุ 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

123 /2563 4 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



13

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

73 Meropenem 1 g 
powder for solution 
for injection/infusion

       1,000 ไวอัล  98,000.00  963,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

124 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

74 Amiodarone 
hydrochloride 200 mg 
tablet

100 เม็ด             2 กล่อง  700.00  3,615.20 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

125 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

75 Amiodarone HCL 150 
mg in 3 mL 
concentrate for 
solution for injection

3 mL          150 แอมพูล  10,500.00  13,909.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

125 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

76 Clindamycin 600 mg 
in 4 mL solution for 
injection/infusion

4 mL        1,800 ไวอัล  29,664.00  84,744.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

125 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

77 Methotrexate 2.5 mg 
tablet

100 เม็ด            30 กล่อง  6,120.00  6,120.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

125 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

78 Neostigmine 
methylsulfate 12.5 
mg in 5 mL solution 
for injection

5 mL          100 แอมพูล  15,500.00  15,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

125 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



14

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

79 Tamoxifen 20 mg 
tablet

100 เม็ด            40 กล่อง  9,920.00  9,920.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

125 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

80 Timolol 500 mg in 
100 mL eye drops, 
solution

5 mL            24 ขวด  660.00  1,248.24 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

125 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

81 Suxamethonium 
chloride 500 mg in 10 
mL solution for 
injection

10 mL          160 ไวอัล  23,200.00  23,200.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

126 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

82 Nicardipine HCL 10 
mg in 10 mL solution 
for injection

10 mL          100 แอมพูล  17,500.00  25,471.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

127 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

83 Etoricoxib 60 mg film-
coated tablet

30 เม็ด          100 กล่อง  46,500.00  46,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

128 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

84 Pregabalin 75 mg 
capsule, hard

28 เม็ด            60 กล่อง  36,600.00  36,600.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

129 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



15

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

85 Clonazepam 2 mg 
tablet

500 เม็ด            15 กล่อง  8,250.00  8,251.35 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท คอนด
รักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท คอนด
รักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

130 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

86 carvedilol 6.25 mg 
tablet

100 เม็ด          130 กล่อง  65,000.00  65,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)
เป็นกรณีอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ตาม
กฎกระทรวง

131 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

87 Glipizide 5 mg film-
coated tablet

500 เม็ด        1,000 กล่อง  61,000.00  228,980.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 
จ ากัด

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

132 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

88 Mupirocin 2 g in 100 g 
ointment

5 GM          300 หลอด  6,570.00  11,976.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

133 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

89 Omeprazole 40 mg 
powder for solution 
for injection

       1,500 ไวอัล  23,240.40  93,090.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

134 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

90 Hydroxychloroquine 
sulfate 200 mg

100 เม็ด            20 กล่อง  7,211.80  7,211.80 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

134 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน
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ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

91 Valproate sodium 200 
mg gastro-resistant 
tablet

100 เม็ด          120 กล่อง  23,754.00  26,400.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

134 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

92 NaCl 3 g in 100 mL 
solution for infusion

500 mL            40 ขวด  1,216.00  1,216.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เยเนอรัล
 ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด
(มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล
 ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด
(มหาชน)

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

135 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

93 Dextrose 5 g + 
Sodium chloride 180 
mg in100 mL solution 
for infusion

500 mL          160 ขวด  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เยเนอรัล
 ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด
(มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล
 ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด
(มหาชน)

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

135 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

94 Dextrose 5 g in 100 
mL solution for 
infusion

250 in 
500 mL

         200 ขวด  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เยเนอรัล
 ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด
(มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล
 ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด
(มหาชน)

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

135 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

95 Dextrose 5 g in 100 
mL solution for 
infusion

500 mL          160 ขวด  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เยเนอรัล
 ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด
(มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล
 ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด
(มหาชน)

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

135 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

96 Sodium chloride 900 
mg in 100 mL  
solution for infusion

500 mL          200 ถุง  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท เยเนอรัล
 ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด
(มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล
 ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด
(มหาชน)

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

135 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



17

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

97 Metoclopramide 
hydrochloride 10 mg 
in 2 mL solution for 
injection

2 mL        2,000 แอมพูล  6,620.00  12,840.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982) 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

136 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

98 Letrozole 2.5 mg film-
coated tablet

30 เม็ด            10 กล่อง  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982) 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

136 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

99 (Amoxicillin 1 g + 
Clavulanic acid 200 
mg)powder for 
solution for injection

         300 ไวอัล  10,593.00  23,433.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท อาร์
เอ็กซ์ จ ากัด

บริษัท อาร์
เอ็กซ์ จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

137 /2563 11 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

100 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 
350 มิลลิกรัม

100 เม็ด          200 กล่อง  16,000.00  16,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 
จ ากัด

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

144 /2563 12 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

101 ใบมะขามแขกแคปซูล 
450 มิลลิกรัม

100 เม็ด          300 กล่อง  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 
จ ากัด

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

145 /2563 12 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

102 Oxytocin 10 iu in 1 
mL concentrate for 
solution for infusion

1 mL          200 แอมพูล  2,320.00  2,568.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.
เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.
เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

146 /2563 13 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน



18

ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย
วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ

ข้อตกลงใน
สัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ี
สัญญำ

103 Dimenhydrinate 50 
mg in 1 mL solution 
for injection

1 mL          400 แอมพูล  1,160.00  1,160.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.
เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.
เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

147 /2563 13 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

104 Dexamethasone 5 mg 
in 1 mL solution for 
injection

1 mL        1,200 แอมพูล  6,360.00  6,804.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.
เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.
เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

147 /2563 13 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

105 Salbutamol 500 mg in 
100 mL nebuliser 
solution

20 mL            50 ขวด  2,500.00  4,280.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.
เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.
เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

147 /2563 13 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

106 Urea 10 g in 100 g 
cream

30 กรัม            60 หลอด  3,480.00  4,237.20 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

148 /2563 19 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

107 ฉลากยาแบบมีกาวในตัว 
พิมพ์ "โรงพยาบาลวานร
นิวาส"

   370,000 ดวง  99,900.00  99,900.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอส จี 
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอส จี 
เทรดด้ิง

ตามเกณฑ์
ราคาและ
คุณลักษณะ

149 /2563 20 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30 
วัน

 2,716,980.56


	พย 62
	พฤศจิกายน 2562

