




ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

1 Adrenaline inj 1 mg in 1 
mL

1 400 แอมพูล 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

114 /2563 19 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

2 Albendazole sus 100 
mg in 5 mL 20 mL

1 200 ขวด 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

114 /2563 19 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

3 Amikacin SO4 inj 250 
mg/2 mL

1 300 ไวอัล 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

114 /2563 19 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

4 Benhexol tab 2 mg 500 80 กระปุก 8,384.80 8,384.80 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

114 /2563 19 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

5 C.P.M. inj 10 mg in 1 mL 1 600 แอมพูล 1,344.00 1,344.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

114 /2563 19 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

6 Hyoscine inj 20 mg  in 
1 mL

1 400 แอมพูล 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

114 /2563 19 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

7 Iodine 0.15 mg tab 60 100 กระปุก 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

114 /2563 19 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

8 triferdine 150 mg tab 30 1,200 กระปุก 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

114 /2563 19 พ.ย. 62 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

9 Fluticasone 500 mcg+ 
salmeterol 50 mcg in 1 
dose inhalation powder

60 โดส 200 กล่อง  119,412.00  228,980.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

155 /2563 18 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 60

 วัน

10 Epoetin alfa 4000 iu in 
1 mL solution for 
injection

1 mL 400 ไวอัล  102,720.00  102,720.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

157 /2563 18 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 60

 วัน

11 Adrenaline inj 1 mg in 1 
mL

1 400 แอมพูล 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

12 Albendazole sus 100 
mg/5 mL in 20 mL

1 150 ขวด 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

13 Albendazole tab 200 
mg

100 40 กล่อง 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

14 Amikacin SO inj 250 
mg/2 mL

1 100 ไวอัล 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

15 Benzhexol tab 2 mg 500 80 กระปุก 8,384.80 8,384.80 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

16 Benzhexol tab 5 mg 500 130 กระปุก 21,977.80 21,977.80 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

17 C.P.M inj 10 mg in 1 mL 1 600 แอมพูล 1,344.00 1,344.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

18 C.P.M. syr 2 mg/5 mL 1 4,000 ขวด 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

19 Calamine lotion sus 60 
mL

1 600 ขวด 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

20 Calcium gluconate inj 1 
g/10 mL

1 200 แอมพูล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

21 Deferiprone(GPO-L-
ONE) tab 500 mg

100 50 กระปุก 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

22 Fluconazole cap 200 
mg

50 50 กล่อง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

23 GG syr 100 mg/5 mL in 
60 mL

1 3,000 ขวด 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

24 HCTZ tab 25 mg 500 20 กล่อง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

25 Hyoscine inj 20 mg/1 
mL

1 400 ขวด 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

26 Lidocaine inj 2% in 20 
mL

1 200 ไวอัล 3,978.00 3,978.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

27 Milk of Magnesia sus 1 500 ขวด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

28 Oseltamivir(tamiflu) cap 
30 mg

10 60 กระปุก 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

29 Oseltamivir(tamiflu) cap 
45 mg

10 20 กระปุก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

30 Oseltamivir(tamiflu) cap 
75 mg

250 20 กล่อง 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

31 Phenobarbital 60 mg 
(gr.1)

1,000 15 กระปุก 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

32 Terbutaline inj 0.5 mg 
in 1 mL

1 200 แอมพูล 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

33 Triferdine 150 mg 30 1,500 กระปุก 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

161 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

34 พญายอ ครีม 5 กรัม 1            0 หลอด        1,027.20        1,027.20 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

162 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

35 ยาอมมะแว้งรสบ๊วย tab 400        36 กล่อง  4,440.50  4,440.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

162 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 90

 วัน

36 Phenobaritone inj 200 mg in 1 mL1 30 แอมพูล  3,300.00  3,300.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

องค์การเภสัช
กรรม

องค์การเภสัช
กรรม

ตาม
กฎกระทรวง

163 /2563 19 ธ.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

37 Hypromellose 300 mg 
in 100 mL eye drops, 
solution

10 mL 360 ขวด  10,015.20  10,015.20 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แม็กซิม
 อินเตอร์คอน

ติเนนตอล

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แม็กซิม
 อินเตอร์คอน

ติเนนตอล

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

164 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 60

 วัน

38 Enoxaparin sodium 60 
mg in 0.6 mL solution 
for injection

0.6 mL 100 prefilled 
syring

 24,182.00  24,182.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

166 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 60

 วัน

39 Thiamine 100 mg tablet 1,000 เม็ด 10 กระปุก  3,531.00  3,531.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท อิน
แพคฟาร์มา 

จ ากัด

บริษัท อิน
แพคฟาร์มา 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

170 /2563 19 ธ.ค. 62 ส่งมอบ
ภายใน 60

 วัน

40 Fentanyl 100 mcg in 2 
mL solution for 
injection

2 mL 1000 แอมพูล  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

เงินทุน
หมุนเวียนยา

เสพติด

เงินทุน
หมุนเวียนยา

เสพติด

ตาม
กฎกระทรวง

296 /2563 6 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

41 Midazolam 5 mg in 1 
mL solution for 
injection,

1 mL 300 แอมพูล  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

เงินทุน
หมุนเวียนยา

เสพติด

เงินทุน
หมุนเวียนยา

เสพติด

ตาม
กฎกระทรวง

297 /2563 6 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

42 เพชรสังฆาต 500 มิลลิกรัม 100 เม็ด 70 กล่อง  5,600.00  5,600.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

298 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

43 ใบมะขามแขกแคปซูล 450
 มิลลิกรัม

100 เม็ด 200 กล่อง  20,000.00  20,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

298 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

44 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 350
 มิลลิกรัม

100 เม็ด 200 กล่อง  16,000.00  16,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

298 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

45 Oxaliplatin 50 mg in 25 
mL concentrate for 
solution for infusion

25 mL 100 ไวอัล  79,900.00  160,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท คอสม่า 
เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท คอสม่า 
เทรดด้ิง จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

299 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

46 Ciprofloxacin 250 mg 
film-coated tablet

100 เม็ด 50 กล่อง  2,600.00  5,724.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

300 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

47 Multivitamins oral 
drops, solution

15 mL 120 ขวด  7,704.00  7,704.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท บี.เอ็ล.
ฮ้ัว จ ากัด

บริษัท บี.เอ็ล.
ฮ้ัว จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

301 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

48 ผงเกลือแร่ส าหรับผู้ใหญ่ 
5.5 กรัม

50 ซอง 120 กล่อง  11,941.20  11,941.20 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท บี.เอ็ล.
ฮ้ัว จ ากัด

บริษัท บี.เอ็ล.
ฮ้ัว จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

301 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

49 Ioversol 636 mg in 1 
mL solution for 
injection

50 mL 50 ขวด  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ไบโอจีนี
เทค จ ากัด

บริษัท ไบโอจีนี
เทค จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

302 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

50 Allopurinol 100 mg 
tablet

1,000 เม็ด 60 กระปุก  32,400.00  46,800.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดิซีน
 ซัพพลาย 

จ ากัด

บริษัท เมดิซีน
 ซัพพลาย 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

303 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

51 Cetirizine HCL 5 mg in 
5 mL syrup

60 mL 100 ขวด  900.00  1,209.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดิซีน
 ซัพพลาย 

จ ากัด

บริษัท เมดิซีน
 ซัพพลาย 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

303 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

52 Norepinephrine 4 mg in 
4 mL concentrate for 
solution for infusion

4 mL 50 แอมพูล  3,500.00  13,375.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท มาสุ 
จ ากัด

บริษัท มาสุ 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

304 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

53 Calcium polystyrene 
sulfonate 5 g powder 
for oral/rectal 
suspension

100 ซอง 30 กล่อง  37,500.00  37,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท มาสุ 
จ ากัด

บริษัท มาสุ 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

304 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

54 Ciprofloxacin 200 mg in 
100 mL solution for 
infusion

100 mL 400 ขวด  10,400.00  19,260.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ฟาร์
มาดิกา จ ากัด

บริษัท ฟาร์
มาดิกา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

305 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

55 Lithium carbonate 300 
mg capsule, hard

500 เม็ด 5 กระปุก  3,210.00  3,210.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982)

 จ ากัด

บริษัท ฟาร์มา
แลนด์ (1982)

 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

306 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

56 Octreotide 100 mcg in 
1 mL solution for 
injection

1 mL 1000 แอมพูล  165,000.00  165,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท พีเอ็ม
แอล ฟาร์มาซู
ติคอล จ ากัด

บริษัท พีเอ็ม
แอล ฟาร์มาซู
ติคอล จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

307 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

57 Human serum albumin 
20 g in 100 mL solution 
for infusion

50 mL 100 ขวด  105,000.00  105,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ส.เจริญ
เภสัชเทรดด้ิง 

จ ากัด

บริษัท ส.เจริญ
เภสัชเทรดด้ิง 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

308 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

58 Valproate sodium 200 
mg gastro-resistant 
tablet

100 เม็ด 100 กล่อง  19,795.00  22,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

309 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

59 Adenosine 6 mg in 2 
mL solution for 
injection

6 vial 3 กล่อง  7,890.18  7,890.18 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

310 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

60 Alteplase 50 mg 
powder and solvent for 
solution for 
injection/infusion

2 ไวอัล  41,730.00  41,730.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

312 /2563 14 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

61 Omeprazole 40 mg 
powder for solution for 
injection

1500 ไวอัล  23,240.00  93,090.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

318 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

62 Pantoprazole 40 mg 
powder for solution for 
injection

500 ไวอัล  31,565.00  157,825.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

318 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

63 Mecobalamin 500 mcg 
film-coated tablet

30 เม็ด 250 กล่อง  5,617.50  5,617.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

319 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

64 Calcitriol 0.25 mcg 
capsule, soft

100 เม็ด 5 กล่อง  1,177.00  2,120.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

319 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

65 Ondansetron 8 mg in 4 
mL solution for 
injection/infusion

4 mL 200 แอมพูล  2,354.00  4,280.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

319 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

66 Pantoprazole 40 mg 
powder for solution for 
injection

500 ไวอัล  31,565.00  157,825.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

319 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

67 Urea 10 g in 100 g 
cream

30 กรัม 60 หลอด  3,480.00  4,237.20 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

320 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

68 Clotrimazole 1 g in 100 
g cream

5 Gm 1200 หลอด  9,000.00  10,200.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

321 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

69 Bisacodyl 5 mg coated 
tablet

1,000 เม็ด 5 กระปุก  500.00  1,016.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

322 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

70 Amoxicillin 500 mg 
capsule, hard

500 เม็ด 40 กล่อง  22,800.00  34,030.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

322 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

71 Clindamycin 300 mg 
capsule, hard

100 เม็ด 20 กล่อง  5,400.00  10,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

322 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

72 Antacid gel  oral 
suspension

240 mL 200 ขวด  2,780.00  2,780.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที เอ็น
 พี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด

บริษัท ที เอ็น
 พี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

323 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

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

10 mL 1200 ขวด  14,280.00  14,280.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที เอ็น
 พี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด

บริษัท ที เอ็น
 พี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

324 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

74 Levofloxacin 500 mg 
film-coated tablet

10 เม็ด 30 กล่อง  5,400.00  5,400.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

325 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

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

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

บริษัท เมดิก้า
แคร์ จ ากัด

บริษัท เมดิก้า
แคร์ จ ากัด

ตามสัญญาร่วม
เขต

328 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

76 Fluticasone 250 mcg+ 
salmeterol 50 mcg in 1 
dose inhalation powder

60 โดส 300 กล่อง  138,672.00  138,672.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมเขต 8 สัญญาเลขท่ี ข/
031/2562 (seretide 50/250)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามสัญญาร่วม
เขต

330 /2563 3 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

77 Fluticasone 500 mcg+ 
salmeterol 50 mcg in 1 
dose inhalation powder

60 โดส 200 กล่อง  119,412.00  228,980.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

331 /2563 3 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

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

120 dose 60 อัน  22,277.40  34,365.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

332 /2563 3 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

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

120 dose 200 กล่อง  44,726.00  114,490.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

333 /2563 3 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

80 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)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

334 /2563 3 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

81 amino acids 46 g/ + 
glucose 103 g + lipids 
41 g in 1.448 L 
emulsion for infusion

1,448 L 100 ถุง  107,000.00  107,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

335 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

82 CIDEX OPA solution 3.78 ลิตร 24 แกลลอน  38,520.00  38,520.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท จอห์น
สัน แอนด์ 
จอห์นสัน

บริษัท จอห์น
สัน แอนด์ 
จอห์นสัน

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

336 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

83 Enoxaparin sodium 60 
mg in 0.6 mL solution 
for injection

0.6 mL 100 prefilled 
syring

 24,182.00  24,182.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

337 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

84 Etomidate 20 mg in 10 
mL emulsion for 
injection,

10 mL 10 แอมพูล  1,926.00  1,926.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอช
เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

338 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

85 Cyclophosphamide 1 g 
powder for solution for 
injection

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

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

339 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

86 Finasteride 5 mg film-
coated tablet

30 300 กล่อง  22,500.00  187,143.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

343 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

87  (amiloride 
hydrochloride 5 mg + 
hydrochlorothiazide 50 
mg) tablet

500 เม็ด 5 กระปุก  875.00  1,025.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

343 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

88 Acetylcysteine 200 mg 
in 3 g granules for oral 
solution, 3 g

30 ซอง 100 กล่อง  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

343 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

89 Nystatin 100000 u in 1 
mL oral suspension

12 mL 60 ขวด  1,860.00  1,992.60 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

343 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

90 (insulin human 30 iu + 
isophane insulin 70 iu 
in 1 mL) suspension for 
injection

10 mL 1500 ขวด  96,300.00  476,685.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

344 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

91 (insulin human 30 iu + 
isophane insulin 70 iu 
in1 mL) suspension for 
injection

3 mL 1000 penfill  65,000.00  176,550.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

345 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

92 Enalapril maleate 5 mg 
tablet

1,000 เม็ด 300 กล่อง  78,000.00  90,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

346 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

93 Insulin human 100 iu in 
1 mL solution for 
injection

10 mL 30 ขวด  2,040.00  3,750.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

347 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

94 Ursodeoxycholic acid 
250 mg capsule, hard

100 เม็ด 12 กล่อง  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

348 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

95 Manidipine 
hydrochloride 20 mg 
tablet

100 เม็ด 300 กล่อง  60,000.00  90,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

349 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

96 Clarithromycin 250 mg 
film-coated tablet

100 เม็ด 20 กล่อง  13,000.00  14,209.60 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

350 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

97 Simvastatin 20 mg film-
coated tablet

100 เม็ด 500 กล่อง  137,500.00  187,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

351 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

98 Etoricoxib 60 mg film-
coated tablet

30 เม็ด 100 กล่อง  46,500.00  71,220.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

352 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

99 Metoprolol 100 mg 
film-coated tablet

100 เม็ด 400 กล่อง  32,000.00  32,010.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

353 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

100 Atorvastatin 40 mg film-
coated tablet

100 เม็ด 100 กล่อง  46,600.00  250,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

354 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

101 Benserazide 50 mg + 
Levodopa 200 mg 
tablet

100 เม็ด 50 กล่อง  35,000.00  58,636.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

355 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

102 Benserazide 50 mg + 
Levodopa 200 mg 
tablet

100 เม็ด 100 กล่อง  70,000.00  117,272.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

356 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

103 Gabapentin 300 mg 
capsule, hard

100 เม็ด 500 กล่อง  107,000.00  400,180.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

357 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

104 Vancomycin 500 mg 
powder for solution for 
infusion

400 ไวอัล  18,000.00  55,640.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

358 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

105 Folinic acid 100 mg in 
10 mL solution for 
injection

10 mL 100 ไวอัล  17,800.00  35,203.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

358 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

106 Nicardipine HCL 10 mg 
in 10 mL solution for 
injection

10 mL 100 แอมพูล  17,500.00  25,471.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

359 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

107 Nicardipine HCL 2 mg 
in 2 mL solution for 
injection

2 mL 10 แอมพูล  720.00  720.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

359 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

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

4 mL 1800 ไวอัล  29,664.00  84,744.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

360 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

109 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)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

360 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

110 Fluorouracil 500 mg in 
10 mL solution for 
injection/infusion

10 mL 400 ไวอัล  28,000.00  40,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

361 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

111 Hydrocortisone 100 mg 
powder for solution for 
injection

400 ไวอัล  19,200.00  20,544.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

361 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

112 Methotrexate 2.5 mg 
tablet

100 เม็ด 30 กล่อง  6,120.00  17,703.30 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

361 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

113 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)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

361 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

114 Nicardipine HCL 10 mg 
in 10 mL solution for 
injection

10 mL 100 แอมพูล  17,500.00  25,471.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

361 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

115 Tamoxifen 20 mg tablet 100 เม็ด 40 กล่อง  9,920.00  9,920.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

361 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

116 d-10-s/2 1000 mL 60 ถุง        1,770.00  1,770.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

362 /2563 17 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

117 d-5-s/3 500 mL 1200 ถุง      30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

363 /2563 17 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

118 dextrose 10 g + sodium 
chloride 900 mg in 100 
mL

1,000 mL 20 ถุง  590.00  590.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

364 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

119 Water solution for 
infusion

10 mL 400 ยูนิต  1,280.00  1,280.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

364 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

120 Dextrose 5 g + sodium 
chloride 450 mg in 100 
mL solution for infusion

1,000 mL 2000 ถุง  59,000.00  59,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

365 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

121 dextrose 10 g + sodium 
chloride 900 mg in 100 
mL

1,000 mL 40 ถุง  1,180.00  1,180.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

365 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

122 Water irrigation solution 1,000 mL 200 ขวด  5,400.00  5,400.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

365 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

123 Gentamicin 80 mg in 2 
mL solution for 
injection

2 mL 600 แอมพูล  3,120.00  3,210.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

366 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

124 Dexamethasone 5 mg 
in 1 mL solution for 
injection

1 mL 1500 แอมพูล  7,950.00  8,505.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

366 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

125 Furosemide 20 mg in 2 
mL solution for 
injection

2 mL 1400 แอมพูล  7,000.00  7,490.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

366 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

126 Salbutamol 500 mg in 
100 mL nebuliser 
solution

20 mL 50 ขวด  2,500.00  4,280.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

366 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

127 Triamcinolone 
acetonide 100 mg in 
100 g oral paste, 1 g 
sachet

50 ซอง 5 กล่อง  750.00  750.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

366 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

128 Diclofenac sodium 75 
mg in 3 mL solution for 
injection

3 mL 300 แอมพูล  1,650.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

367 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

129 Dexamethasone 5 mg 
in 1 mL solution for 
injection

1 mL 1500 แอมพูล  7,950.00  8,505.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

367 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

130 Fenoterol 50 mg+ 
Ipratropium 25 mg in 
100 mL nebuliser 
solution

20 mL 150 ขวด  13,800.00  14,250.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

367 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

131 Gentamicin 80 mg in 2 
mL solution for 
injection

2 mL 300 แอมพูล  1,560.00  1,605.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

367 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

132 Salbutamol 500 mg in 
100 mL nebuliser 
solution

20 mL 50 ขวด  2,500.00  4,280.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

367 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

133 Hyaluronate sodium 20 
mg in 2 mL solution for 
injection

2 mL 80 prefill  184,000.00  184,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลสัญญาเลขท่ี 
13/2562(suplasyn)

บริษัท แอต
แลนต้า 

เมดดิคแคร์  
จ ากัด

บริษัท แอต
แลนต้า 

เมดดิคแคร์  
จ ากัด

ตามสัญญา 
13/2562

368 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

134 Cefalexin 250 mg 
capsule, hard

100 เม็ด 15 กล่อง  1,650.00  2,455.65 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอต
แลนต้า 

เมดดิคแคร์  
จ ากัด

บริษัท แอต
แลนต้า 

เมดดิคแคร์  
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

369 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

135 Amoxicillin 1 g + 
Clavulanic acid 200 mg 
powder for solution for 
injection/infusion

300 ไวอัล  10,500.00  23,430.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอต
แลนต้า 

เมดดิคแคร์  
จ ากัด

บริษัท แอต
แลนต้า 

เมดดิคแคร์  
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

370 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

136 Haloperidol 5 mg in 1 
mL solution for 
injection

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

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

371 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

137 Magnesium sulfate 1 g 
in 2 mL solution for 
injection/infusion

2 mL 1000 แอมพูล  9,000.00  9,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

371 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

138 Phenytoin sodium 100 
mg capsule, hard

1,000 เม็ด 300 กระปุก  51,000.00  95,337.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

371 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

139 Phytomenadione 10 
mg in 1 mL solution for 
injection

1 mL 100 แอมพูล  1,304.00  1,305.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

371 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

140 Sodium bicarbonate 7.5 
g in 100 mL solution 
for injection,ampoule

50 mL 200 แอมพูล  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

371 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

141 Sodium bicarbonate 7.5 
g in 100 mL solution 
for injection,ampoule

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

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

372 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

142 Atropine sulfate 600 
mcg in 1 mL solution 
for injection

1 mL 250 แอมพูล  1,600.00  1,627.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

373 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

143 Levothyroxine sodium 
100 mcg tablet

500 เม็ด 40 กล่อง  6,200.00  12,412.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

374 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

144 Warfarin sodium tablet 
2 mg

100 เม็ด 120 กล่อง  16,800.00  17,462.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

375 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

145 Warfarin sodium tablet 
3 mg

100 เม็ด 120 กล่อง  22,200.00  43,656.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

376 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

146 Warfarin sodium tablet 
5 mg

100 เม็ด 20 กล่อง  4,000.00  7,404.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

377 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

147 Methimazole 5 mg 
tablet

500 เม็ด 120 กล่อง  39,600.00  42,012.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

378 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

148 Zinc oxide 7.5 g in 100 
g cream

5 GM 120 หลอด  1,920.00  1,920.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

บริษัท เอสพี
เอส เมดิคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

379 /2563 28 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

149 Ketamine 500 mg in 10 
mL solution for 
injection

10 mL 6 ไวอัล  840.00  840.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

เงินทุน
หมุนเวียนยา

เสพติด

เงินทุน
หมุนเวียนยา

เสพติด

ตาม
กฎกระทรวง

380 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

150 Trazodone 50 mg tablet 500 เม็ด 4 กล่อง  2,756.00  3,201.44 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท คอนด
รักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล 

จ ากัด

บริษัท คอนด
รักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

381 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

151 Perphenazine 4 mg film-
coated tablet

1,000 เม็ด 5 กระปุก  2,085.00  2,150.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท คอนด
รักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล 

จ ากัด

บริษัท คอนด
รักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

381 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

152 Perphenazine 8 mg film-
coated tablet

1,000 เม็ด 30 กระปุก  17,010.00  17,400.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท คอนด
รักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล 

จ ากัด

บริษัท คอนด
รักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

381 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

153 Hydralazine 
hydrochloride 25 mg 
film-coated tablet

500 เม็ด 150 กล่อง  86,700.00  112,510.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

382 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

154 (amino acids + 
carbohydrates + 
minerals + 
multivitamins) solution 
for infusion

500mL 24 ถุง  8,988.00  8,988.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

386 /2563 11 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

155 Losartan potassium 50 
mg film-coated tablet

1,000 เม็ด 120 กล่อง  85,200.00  132,025.20 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

392 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

156 Moxifloxacin 500 mg in 
100 mL eye drops, 
solution

5 mL 60 ขวด  5,136.00  5,136.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แม็กซิม
 อินเตอร์คอน

ติเนนตอล

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แม็กซิม
 อินเตอร์คอน

ติเนนตอล

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

393 /2563 12 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

157 Simvastatin 20 mg film-
coated tablet

100 เม็ด 500 กล่อง  137,500.00  187,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

394 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

158 Amlodipine 10 mg 
tablet

100 เม็ด 1000 กล่อง  69,550.00  131,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

395 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

159 Norepinephrine 4 mg in 
4 mL concentrate for 
solution for infusion

4 mL 300 แอมพูล  21,000.00  80,250.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท มาสุ 
จ ากัด

บริษัท มาสุ 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

397 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

160 NaCl 3 g in 100 mL 
solution for infusion

500 mL 40 ขวด  1,216.00  1,216.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เย
เนอรัล 

ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด

(มหาชน)

บริษัท เย
เนอรัล 

ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด

(มหาชน)

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

398 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

161 Dextrose 5 g in 100 mL 
solution for infusion

500 mL 200 ขวด  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เย
เนอรัล 

ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด

(มหาชน)

บริษัท เย
เนอรัล 

ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด

(มหาชน)

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

398 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

162 Dopamine 
hydrochloride 25 mg in 
1 mL concentrate for 
solution for infusion

10 mL 100 แอมพูล  1,400.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท สยาม
ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด

บริษัท สยาม
ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

399 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

163 Cefdinir 100 mg 
capsule, hard

100 เม็ด 10 กล่อง  11,000.00  11,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท สยาม
ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด

บริษัท สยาม
ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

399 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

164 Isosorbide dinitrate 5 
mg sublingual tablet

500 เม็ด 10 กล่อง  2,850.00  3,050.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท สยาม
ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด

บริษัท สยาม
ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

399 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

165 fenoterol 50 mcg + 
ipratropium  20 mcg in 
1 dose) pressurised 
inhalation, solution

200 โดส 400 อัน  70,620.00  75,756.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอโร
แคร์ จ ากัด

บริษัท แอโร
แคร์ จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

400 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

166 สต๊ิกเกอร์ยาเคมีบ าบัด
พิมพ์"โปรดระมัดระวัง"

60000 ดวง  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอส จี 

เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอส จี 

เทรดด้ิง

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

401 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

167 สต๊ิกเกอร์ยาเคมีบ าบัด
พิมพ์"โปรดระมัดระวังขณะ
ให้"

60000 ดวง  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอส จี 

เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอส จี 

เทรดด้ิง

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

401 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

168 สต๊ิกเกอร์ยาเคมีบ าบัด
พิมพ์"ยาท่ีต้องเฝ้าระวัง"

60000 ดวง  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอส จี 

เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอส จี 

เทรดด้ิง

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

401 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

169 มะระข้ีนกแคปซูล 500 
มิลลิกรัม

100 เม็ด 20 กล่อง  1,600.00  1,600.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

402 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

170 ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 mL 2500 ขวด  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

402 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

171 ยาจันทน์ลีลาแคปซูล 500 
มิลลิกรัม

100 เม็ด 20 กล่อง  1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

บริษัท แก้ว
มังกรเภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

402 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

172 Amphotericin b 50 mg 
powder for solution for 
infusion

50 ไวอัล  8,000.00  8,827.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท คอสม่า 
เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท คอสม่า 
เทรดด้ิง จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

403 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

173 Isosorbide mononitrate 
20 mg tablet

120 เม็ด 150 กล่อง  12,385.50  17,334.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า
 ฟาร์มาซูติ

คอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

404 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

174 Dapsone 100 mg tablet 100 เม็ด 10 กระปุก  12,000.00  12,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

หสน.โรงงาน
เภสัชกรรม 

พอนด์เคมีคอล
 ประเทศไทย

หสน.โรงงาน
เภสัชกรรม 

พอนด์เคมีคอล
 ประเทศไทย

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

405 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

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

1 mL 1000 แอมพูล  11,000.00  12,840.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล.บี.

เอส แลบ
บอเรตตอร่ี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

406 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

176 Spironolactone 25 mg 
tablet

500 เม็ด 10 กล่อง  4,000.00  4,301.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

407 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

177 Gemfibrozil 600 mg 
film-coated tablet

500 เม็ด 60 กล่อง  26,100.00  26,322.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

408 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

178 Dimenhydrinate 50 mg 
tablet

1,000 เม็ด 30 กล่อง  5,250.00  6,099.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

408 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

179 Metronidazole 200 mg 
tablet

1,000 เม็ด 10 กระปุก  4,000.00  4,001.80 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

408 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

180 Paracetamol 500mg 
tablet

500 เม็ด 400 กล่อง  60,000.00  64,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท 
เซ็นทรัลโพลี

เทรดด้ิง จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

408 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

181 Cefazolin 1 g powder 
for solution for injection

3000 ไวอัล  48,600.00  51,030.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.พี.ด
รัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ 
(1969)จ ากัด

บริษัท ที.พี.ด
รัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ 
(1969)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

409 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

182 Furosemide 20 mg in 2 
mL solution for 
injection

2 mL 1000 แอมพูล  4,000.00  5,350.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.พี.ด
รัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ 
(1969)จ ากัด

บริษัท ที.พี.ด
รัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ 
(1969)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

409 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

183 Heparin sodium 5000 iu 
in 1 mL solution for 
injection

5 mL 30 ไวอัล  2,880.00  2,880.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

410 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

184 Folinic acid 100 mg in 
10 mL solution for 
injection

10 mL 100 ไวอัล  17,800.00  35,203.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญ

ฟาร์มาซี

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

410 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

185 NaCl 900 mg in 100 mL 
solution for infusion

1,000 mL 4000 ถุง  117,200.00  117,200.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

411 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

186 Dextrose 5 g + sodium 
chloride 450 mg in 100 
mL solution for infusion

1,000 mL 2000 ถุง  59,000.00  59,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

412 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

187 Sulfamethoxazole 400 
mg + Trimethoprim 80 
mg in5 mL solution for 
injection

5 mL 300 แอมพูล  8,172.00  8,172.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

413 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

188 Sulfasalazine 500 mg 
gastro-resistant tablet

100 เม็ด 150 กล่อง  25,650.00  96,300.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

413 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

189 Phytomenadione 10 
mg in 1 mL solution for 
injection

1 mL 125 แอมพูล  1,630.00  1,631.25 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

บริษัท แอ
ตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

414 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

190 Ceftazidime 1 g 
powder for solution for 
injection

4000 ไวอัล  85,600.00  111,280.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท บี.เอ็ล.
เอช.เทร็ดด้ิง 

จ ากัด

บริษัท บี.เอ็ล.
เอช.เทร็ดด้ิง 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

415 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

191 Epoetin alfa 4000 iu in 
1 mL solution for 
injection

1 mL 50 ไวอัล  10,432.50  10,432.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท บี.เอ็ล.
เอช.เทร็ดด้ิง 

จ ากัด

บริษัท บี.เอ็ล.
เอช.เทร็ดด้ิง 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

416 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

192 Chlorhexidine 
gluconate 120 mg in 
100 mL mouthwash

180 mL 120 ขวด  2,400.00  2,400.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

417 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

193 Chlorhexidine 
gluconate 4 g in 100 
mL cutaneous 
solution(หัวป๊ัม)

450 mL 50 ขวด  4,750.00  4,750.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

417 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

194 MTV tab 1,000 เม็ด 90 กระปุก  18,900.00  18,900.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

417 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

195 Povidone iodine 10 g in 
100 mL cutaneous 
solution

450 mL 24 ขวด  1,968.00  1,968.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

417 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

196 Prednisolone 5 mg 
tablet

1,000 เม็ด 20 กล่อง  6,800.00  7,032.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

417 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

197 Tramadol 
hydrochloride 50 mg 
capsule, hard

100 เม็ด 300 กล่อง  9,600.00  13,674.60 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

417 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

198 Vitamin B complex tab 1,000 เม็ด 400 กระปุก  88,000.00  88,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

บริษัท สห
แพทย์เภสัช 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

418 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

199 Clindamycin 300 mg 
capsule, hard

100 เม็ด 20 กล่อง  5,400.00  10,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

419 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

200 Diclofenac sodium 25 
mg gastro-resistant 
tablet,

1,000 เม็ด 40 กล่อง  4,800.00  4,836.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

419 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

201 Guaifenesin 100 mg 
tablet

500 เม็ด 50 กล่อง  7,500.00  8,071.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

419 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

202 Hyoscine butylbromide 
5 mg in 5 mL oral liquid

30 mL 300 ขวด  3,900.00  5,403.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

419 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

203 Mupirocin 2 g in 100 g 
ointment

5 GM 360 หลอด  7,884.00  7,884.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

419 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

204 Triamcinolone 
acetonide 20 mg in 100 
g cream

5 GM 840 หลอด  5,880.00  7,190.40 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

419 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

205 Salbutamol 2 mg tablet 1,000 เม็ด 5 กระปุก  600.00  609.90 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

420 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

206 Clotrimazole 100 mg 
vaginal tablet

6 เม็ด 240 กล่อง  2,520.00  2,644.80 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

420 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

207 Domperidone 10 mg 
tablet

1,000 เม็ด 1000 กล่อง  6,400.00  6,420.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

420 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

208 Nystatin 100000 u in 1 
mL oral suspension

12 mL 60 ขวด  1,860.00  1,992.60 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

421 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

209 Simeticone 67 mg in 1 
mL oral drops, 
suspension

15 mL 400 ขวด  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

421 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

210 Lubricating Jelly Water 
Soluble

50 กรัม 100 หลอด  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

422 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

211 (Gentamicin 300 mg + 
Prednisolone 500 mg in 
100 mL) ear/eye drops

4 mL 60 ขวด  1,680.00  1,680.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แสงไทย
เมดิคอล จ ากัด

บริษัท แสงไทย
เมดิคอล จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

423 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

212 (Dexamethasone100mg
+Neomycin500 mg in 
100 mL) ear/eye drops, 
solution

4 mL 120 ขวด  1,650.00  1,650.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แสงไทย
เมดิคอล จ ากัด

บริษัท แสงไทย
เมดิคอล จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

424 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

213 (Gramicidin25mcg+neo
mycin2mg+polymyxinB5
000iu in 1 mL) eye 
drops, solution

10 mL 120 ขวด  2,100.00  2,100.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แสงไทย
เมดิคอล จ ากัด

บริษัท แสงไทย
เมดิคอล จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

424 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

214 Chloramphenicol 1 g in 
100 mL ear drops, 
solution

10 mL 120 ขวด  1,926.00  3,210.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แสงไทย
เมดิคอล จ ากัด

บริษัท แสงไทย
เมดิคอล จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

424 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

215 Chloramphenicol 1 g in 
100 g eye ointment

5 gm 60 หลอด  840.00  840.60 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท แสงไทย
เมดิคอล จ ากัด

บริษัท แสงไทย
เมดิคอล จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

425 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

216 Atorvastatin 40 mg film-
coated tablet

100 เม็ด 200 กล่อง  93,200.00  93,200.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

บริษัท เมดไลน์
 จ ากัด

ตาม
กฎกระทรวง

426 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

217 Simeticone 80 mg 
chewable tablet

500 เม็ด 300 กล่อง  43,335.00  43,335.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท อาร์
เอ็กซ์ จ ากัด

บริษัท อาร์
เอ็กซ์ จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

427 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

218 Amoxicillin 500 mg 
capsule, hard,

500 เม็ด 60 กล่อง  35,700.00  51,039.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท เอฟ.ซี.
พี.จ ากัด

บริษัท เอฟ.ซี.
พี.จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

428 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

219 (Ethinylestradiol 30 
mcg + Levonorgestrel 
150 mcg) coated tablet

1,400 เม็ด 30 กล่อง  9,450.00  9,450.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที เอ็น
 พี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด

บริษัท ที เอ็น
 พี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

429 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

220 (dibasic  7 g+ 
monobasic  19 g in 118 
mL) rectal solution

113 mL 360 ขวด  13,482.00  13,482.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ยูนีซัน 
จ ากัด

บริษัท ยูนีซัน 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

430 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

221 Sodium chloride 15 g in 
100 mL rectal solution

10 mL 50 อัน  325.00  325.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ยูนีซัน 
จ ากัด

บริษัท ยูนีซัน 
จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

430 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

222 Antacid tablet 500 เม็ด 60 กล่อง  10,800.00  10,800.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท โปลิ
ฟาร์ม จ ากัด

บริษัท โปลิ
ฟาร์ม จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

431 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

223 Propylthiouracil 50 mg 
tablet

500 เม็ด 50 กล่อง  13,000.00  13,375.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท โปลิ
ฟาร์ม จ ากัด

บริษัท โปลิ
ฟาร์ม จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

431 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

224 Clonazepam 500 mcg 
tablet

500 เม็ด 15 กล่อง  3,675.00  3,750.90 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท โก
ลบอลฟาร์ม 

จ ากัด

บริษัท โก
ลบอลฟาร์ม 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

432 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

225 Carbamazepine 200 mg 
tablet

tablet 5 กล่อง  2,000.00  1,977.50 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท โก
ลบอลฟาร์ม 

จ ากัด

บริษัท โก
ลบอลฟาร์ม 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

432 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

226 Clonazepam 2 mg 
tablet

500 เม็ด 30 กล่อง  12,450.00  16,502.70 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท โก
ลบอลฟาร์ม 

จ ากัด

บริษัท โก
ลบอลฟาร์ม 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

432 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

227 Tranexamic acid 500 
mg capsule, hard

250 เม็ด 20 กระปุก  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.
เคมีคอลส์

(1979)จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

433 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

228 Urea 10 g in 100 g 
cream

500 กรัม 10 กระปุก  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

434 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

229 Metformin HCL 850 mg 
tablet

1,000 เม็ด 200 กล่อง  92,000.00  92,000.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

436 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

230 Griseofulvin 500 mg 
tablet

100 เม็ด 30 กล่อง  6,000.00  7,170.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ที.แมน
 ฟาร์มา จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

437 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

231 LACTATED RINGER'S 
solution for infusion

1,000 mL 700 ถุง  28,700.00  28,700.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

438 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

232 Water solution for 
infusion

100 mL 5000 ถุง  66,250.00  66,250.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

439 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

233 dextrose 10 g + sodium 
chloride 450 mg in 100 
mL

1,000 mL 30 ถุง  885.00  885.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

440 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน

234 Dextrose 5 g in 100 mL 
solution for infusion

1000 mL 50 ถุง  1,475.00  1,475.00 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บาท)

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

บริษัท วี.แอน.
วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด

ตามเกณฑ์
ราคาและ

คุณลักษณะ

440 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30

 วัน



ล ำดับ ช่ือยำ บรรจุ จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

เลขท่ีสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

 5,305,918.08
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