




ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

1 Alcohol 70%(ethyl) sol. 450 mL 450 mL 552        ขวด 15,356.64      15,356.64      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

2 Charcoal,activated pow 50 gm 3           กระปุก 155.07           155.07           องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

3 Deferiprone (GPO L ONE) 100 เม็ด 40          กระปุก 14,000.00      14,000.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

4 Diazepam inj 1 mg in 2 mL 2 mL 450        แอมพูล 1,530.00        1,530.00        องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

5 Furosemide tab 40 mg 500 เม็ด 50          กระปุก 6,955.00        6,955.00        องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

6 Haloperidol tab 2 mg 500 เม็ด 30          กระปุก 13,200.00      13,200.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

7 Haloperidol tab 5 mg 500 เม็ด 40          กระปุก 29,600.00      29,600.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

1 Alcohol 70%(ethyl) sol. 450 mL 450 mL 552        ขวด

2 Charcoal,activated pow 50 gm 3           กระปุก

3 Deferiprone (GPO L ONE) 100 เม็ด 40          กระปุก

4 Diazepam inj 1 mg in 2 mL 2 mL 450        แอมพูล

5 Furosemide tab 40 mg 500 เม็ด 50          กระปุก

6 Haloperidol tab 2 mg 500 เม็ด 30          กระปุก

7 Haloperidol tab 5 mg 500 เม็ด 40          กระปุก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

8 Isosorbide dinitrate tab 10 mg 500 เม็ด 20          กล่อง 5,400.00        5,400.00        องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

9 Lidocaine inj 2% in 50 mL 50 mL 50          ไวอัล 1,583.00        1,583.00        องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

10 Prednisolone tab 5 mg 500 เม็ด 20          กระปุก 3,511.60        3,511.60        องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

11 Risperidone tab 1 mg 500 เม็ด 13          กล่อง 1,560.00        1,560.00        องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

12 Risperidone tab 2 mg 500 เม็ด 10          กล่อง 2,000.00        2,000.00        องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

13 Terbutaline inj 0.5 mg in 1 mL 1 mL 200        แอมพูล 1,712.00        1,712.00        องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

14 Benzathine PEN G 1.2 mu injection           30 ไวอัล 1,800.00 1,800.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

8 Isosorbide dinitrate tab 10 mg 500 เม็ด 20          กล่อง

9 Lidocaine inj 2% in 50 mL 50 mL 50          ไวอัล

10 Prednisolone tab 5 mg 500 เม็ด 20          กระปุก

11 Risperidone tab 1 mg 500 เม็ด 13          กล่อง

12 Risperidone tab 2 mg 500 เม็ด 10          กล่อง

13 Terbutaline inj 0.5 mg in 1 mL 1 mL 200        แอมพูล

14 Benzathine PEN G 1.2 mu injection           30 ไวอัล

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 313 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 314 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

15 Ethyl alcohol gel 450 mL         130 ขวด 7,650.00 7,650.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

16 Deferiprone oral solution 100 mg in 1 mL 100 mL           20 ขวด 5,000.00 5,000.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

17 Oseltamivir cap 30 mg 10 เม็ด         100 กระปุก 12,000.00 12,000.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

18 Oseltamivir cap 45 mg 11 เม็ด         100 กระปุก 15,000.00 15,000.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

19 Alcohol 70%(ethyl) sol 450 mL 450 mL 1,200      ขวด 33,384.00      33,384.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

20 Amitriptyline tab 25 mg 500 เม็ด 15          กล่อง 2,808.75        2,808.75 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

21 Atropine SO4 inj 0.6 mg in 1 mL 1 mL 900        แอมพูล 4,815.00        4,815.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

15 Ethyl alcohol gel 450 mL         130 ขวด

16 Deferiprone oral solution 100 mg in 1 mL 100 mL           20 ขวด

17 Oseltamivir cap 30 mg 10 เม็ด         100 กระปุก

18 Oseltamivir cap 45 mg 11 เม็ด         100 กระปุก

19 Alcohol 70%(ethyl) sol 450 mL 450 mL 1,200      ขวด

20 Amitriptyline tab 25 mg 500 เม็ด 15          กล่อง

21 Atropine SO4 inj 0.6 mg in 1 mL 1 mL 900        แอมพูล

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 316 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 317 /2563 22 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 326 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

6 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 326 /2563 30 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

6 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

19 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

22 Benzhexol tab 5 mg 500 เม็ด 130        กระปุก 21,977.80      21,977.80 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

23 Betamethasone cream 0.1% in 5 gm 500 เม็ด 200        หลอด 1,600.00        1,600.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

24 C.P.M syr 2 mg in 5 mL,60 mL 60 mL 4,000      ขวด 20,000.00      20,000.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

25 Calamine lotion 60 mL 60 mL 600        ขวด 6,000.00        6,000.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

26 Formaldehyde sol 40% in 450 mL 450 mL 60          ขวด 1,926.00        1,926.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

27 Glyceryl guaiacolate syr 100 mg in 5 mL,60 mL 60 mL 4,000      ขวด 36,000.00      36,000.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

28 Lidocaine inj 2% in 20 mL 20 mL 200        ไวอัล 3,978.00        3,978.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

22 Benzhexol tab 5 mg 500 เม็ด 130        กระปุก

23 Betamethasone cream 0.1% in 5 gm 500 เม็ด 200        หลอด

24 C.P.M syr 2 mg in 5 mL,60 mL 60 mL 4,000      ขวด

25 Calamine lotion 60 mL 60 mL 600        ขวด

26 Formaldehyde sol 40% in 450 mL 450 mL 60          ขวด

27 Glyceryl guaiacolate syr 100 mg in 5 mL,60 mL 60 mL 4,000      ขวด

28 Lidocaine inj 2% in 20 mL 20 mL 200        ไวอัล

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

29 Paracetamol syr 120 mg in 5 mL,60 mL 60 mL 6,000      ขวด 41,700.00      41,700.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

30 Phenobarbitone tab 60 mg 1,000 
เม็ด

15          กระปุก 1,926.00        1,926.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

31 Trifluoperazine tab 5 mg 1,000 
เม็ด

3           กระปุก 1,009.68        1,009.68 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

32 ยาอมมะแว้ง บรรจุ 20 เม็ด ต่อ ซอง 400 เม็ด           60 กล่อง 5,328.60 5,328.60 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

33 Simvastatin tablet 40 mg 100 เม็ด         721 กล่อง 69,432.30 69,432.30 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

34 Benzhexol tab 2 mg 500 เม็ด 80          กระปุก 8,384.80                8,384.80 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

35 Deferiprone (GPO L ONE) 100 เม็ด 50          กระปุก 17,500.00       17,500.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

29 Paracetamol syr 120 mg in 5 mL,60 mL 60 mL 6,000      ขวด

30 Phenobarbitone tab 60 mg 1,000 
เม็ด

15          กระปุก

31 Trifluoperazine tab 5 mg 1,000 
เม็ด

3           กระปุก

32 ยาอมมะแว้ง บรรจุ 20 เม็ด ต่อ ซอง 400 เม็ด           60 กล่อง

33 Simvastatin tablet 40 mg 100 เม็ด         721 กล่อง

34 Benzhexol tab 2 mg 500 เม็ด 80          กระปุก

35 Deferiprone (GPO L ONE) 100 เม็ด 50          กระปุก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 341 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

11 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 342 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 383 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

36 Fluconazole cap 200 mg 50 เม็ด 50          กล่อง 9,500.00         9,500.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

37 Furosemide tab 40 mg 500 เม็ด 50          กระปุก 6,955.00         6,955.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

38 Haloperidol tab 5 mg 500 เม็ด 50          กระปุก 37,000.00       37,000.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

39 HCTZ tab 25 mg 500 เม็ด 20          กล่อง 1,800.00         1,800.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

40 Isosorbide tab 10 mg 500 เม็ด 30          กล่อง 8,100.00         8,100.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

41 Risperidone tab 1 mg 60 เม็ด 160        กล่อง 19,200.00       19,200.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

42 Risperidone tab 2 mg 60 เม็ด 200        กล่อง 40,000.00       40,000.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

36 Fluconazole cap 200 mg 50 เม็ด 50          กล่อง

37 Furosemide tab 40 mg 500 เม็ด 50          กระปุก

38 Haloperidol tab 5 mg 500 เม็ด 50          กระปุก

39 HCTZ tab 25 mg 500 เม็ด 20          กล่อง

40 Isosorbide tab 10 mg 500 เม็ด 30          กล่อง

41 Risperidone tab 1 mg 60 เม็ด 160        กล่อง

42 Risperidone tab 2 mg 60 เม็ด 200        กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

43 Simvastatin tab 40 mg 100 เม็ด 2,000      กล่อง 192,600.00     192,600.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

44 Terbutaline inj 0.5 mg in 1 mL 1 mL 200        แอมพูล 1,712.00         1,712.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

46 Albendazole tab 200 mg 100 เม็ด 40          กล่อง  6,600.00  6,600.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

45 Amitriptyline tab 10 mg 500 เม็ด 70          กล่อง  7,910.00  7,910.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

47 Benzathine Pen G inj  1.2 mu 40          ไวอัล  2,400.00  2,400.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

48 Diazepam inj 10mg. in2ml. 2 mL 400        แอมพูล  1,360.00  1,360.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

49 ยาอมมะแว้ง บรรจุ 20 เม็ด ต่อ ซอง 400 เม็ด 50          กล่อง  4,440.50  4,440.50 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

43 Simvastatin tab 40 mg 100 เม็ด 2,000      กล่อง

44 Terbutaline inj 0.5 mg in 1 mL 1 mL 200        แอมพูล

46 Albendazole tab 200 mg 100 เม็ด 40          กล่อง

45 Amitriptyline tab 10 mg 500 เม็ด 70          กล่อง

47 Benzathine Pen G inj  1.2 mu 40          ไวอัล

48 Diazepam inj 10mg. in2ml. 2 mL 400        แอมพูล

49 ยาอมมะแว้ง บรรจุ 20 เม็ด ต่อ ซอง 400 เม็ด 50          กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

4 มี.ค. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 461 /2563 18 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

20 ก.พ. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 515 /2563 5 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

16 มี.ค. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 515 /2563 5 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

16 มี.ค. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 515 /2563 5 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

16 มี.ค. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 515 /2563 5 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

16 มี.ค. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง 515 /2563 5 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

16 มี.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

50 Hyaluronate sod 60 mg in 6 ml 6 mL           30 prefill 
syr.

 86,670.00  86,670.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
 จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
 จ ากัด

51 Bupivacaine 5 mg in 1 mL solution for injection 10 mL         150 ไวอัล  16,114.20  16,114.20 บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด

52 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution for 
injection

1 mL         400 ไวอัล  124,120.00  124,120.00 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

53 Oxaliplatin 50 mg in 10 mL concentrate for 
solution for infusion

10 mL         100 ไวอัล  79,929.00  160,000.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด

54 Etonogestrel 68 mg implant         100 impla
nt

 182,970.00  182,970.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

55 Tamsulosin hydrochloride 400 mcg prolonged-
release tablet, 1 tablet

30 เม็ด           60 กล่อง  23,882.40  25,200.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

56 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution for 
injection

1 mL         400 ไวอัล  124,120.00  124,120.00 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

50 Hyaluronate sod 60 mg in 6 ml 6 mL           30 prefill 
syr.

51 Bupivacaine 5 mg in 1 mL solution for injection 10 mL         150 ไวอัล

52 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution for 
injection

1 mL         400 ไวอัล

53 Oxaliplatin 50 mg in 10 mL concentrate for 
solution for infusion

10 mL         100 ไวอัล

54 Etonogestrel 68 mg implant         100 impla
nt

55 Tamsulosin hydrochloride 400 mcg prolonged-
release tablet, 1 tablet

30 เม็ด           60 กล่อง

56 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution for 
injection

1 mL         400 ไวอัล

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

564 /2563 14 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

25 มี.ค. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

159 /2563 4 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 90 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

235 /2563 6 ม.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 
120 วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

329 /2563 4 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

1 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

389 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

391 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

23 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

396 /2563 13 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

14 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

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

120 
dose

          50 กล่อง  11,449.00  12,037.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

58 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 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

59 Misoprostol 200 mcg tablet 140 เม็ด            2 กล่อง  2,463.14  2,464.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

60 ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 mL       3,000 ขวด  36,000.00  36,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด

61 Clonazepam 500 mcg tablet 500 เม็ด           30 กล่อง  7,500.00  7,501.80 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

62 Perphenazine 16 mg film-coated tablet 1,000 
เม็ด

          10 กระปุก  12,460.00  12,460.00 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

63 Perphenazine 8 mg film-coated tablet 1,000 
เม็ด

          40 กระปุก  22,680.00  23,200.00 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

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

120 
dose

          50 กล่อง

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

1,448 L         100 ถุง

59 Misoprostol 200 mcg tablet 140 เม็ด            2 กล่อง

60 ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 mL       3,000 ขวด

61 Clonazepam 500 mcg tablet 500 เม็ด           30 กล่อง

62 Perphenazine 16 mg film-coated tablet 1,000 
เม็ด

          10 กระปุก

63 Perphenazine 8 mg film-coated tablet 1,000 
เม็ด

          40 กระปุก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

536 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

14 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

541 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

542 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

591 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

592 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

592 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

592 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

64 Trazodone 50 mg tablet 500 เม็ด            5 กล่อง  3,445.00  4,001.80 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

65 Trazodone 50 mg tablet 500 เม็ด            5 กล่อง  3,445.00  4,001.80 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

66 Valproate sodium 200 mg gastro-resistant tablet 100 เม็ด         100 กล่อง  19,795.00  22,000.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

67 Hydroxychloroquine sulfate 200 mg 100 เม็ด         100 กล่อง  36,059.00  100,152.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

68 Folic acid 5 mg tablet 1,000 
เม็ด

        200 กล่อง  20,000.00  86,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

69 Dicycloverine hydrochloride 10 mg film-coated 
tablet

1,000 
เม็ด

          20 กระปุก  8,000.00  8,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

70 Metronidazole 200 mg tablet 1,000 
เม็ด

          10 กระปุก  4,000.00  6,500.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

64 Trazodone 50 mg tablet 500 เม็ด            5 กล่อง

65 Trazodone 50 mg tablet 500 เม็ด            5 กล่อง

66 Valproate sodium 200 mg gastro-resistant tablet 100 เม็ด         100 กล่อง

67 Hydroxychloroquine sulfate 200 mg 100 เม็ด         100 กล่อง

68 Folic acid 5 mg tablet 1,000 
เม็ด

        200 กล่อง

69 Dicycloverine hydrochloride 10 mg film-coated 
tablet

1,000 
เม็ด

          20 กระปุก

70 Metronidazole 200 mg tablet 1,000 
เม็ด

          10 กระปุก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

592 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

593 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

594 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

594 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

595 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

596 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

596 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

71 Metronidazole 500 mg in 100 mL solution for 
infusion

100 mL       3,000 ขวด  44,040.00  55,470.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

72 Cefazolin 1 g powder for solution for injection       3,000 ไวอัล  48,600.00  51,030.00 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969)จ ากัด

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969)จ ากัด

73 Finasteride 5 mg film-coated tablet 30 เม็ด           90 กล่อง  13,050.00  15,120.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

74 Dicloxacillin 250 mg capsule, hard 500 เม็ด           70 กล่อง  37,100.00  38,573.50 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

75 Domperidone 5 mg in 5 mL oral suspension 30 mL       1,000 ขวด  6,400.00  6,420.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

76 Hyoscine butylbromide 5 mg in 5 mL oral liquid 30 mL         300 ขวด  3,900.00  5,403.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

77 Triamcinolone acetonide 100 mg in 100 g cream 5 GM       1,392 หลอด  11,136.00  11,915.52 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

71 Metronidazole 500 mg in 100 mL solution for 
infusion

100 mL       3,000 ขวด

72 Cefazolin 1 g powder for solution for injection       3,000 ไวอัล

73 Finasteride 5 mg film-coated tablet 30 เม็ด           90 กล่อง

74 Dicloxacillin 250 mg capsule, hard 500 เม็ด           70 กล่อง

75 Domperidone 5 mg in 5 mL oral suspension 30 mL       1,000 ขวด

76 Hyoscine butylbromide 5 mg in 5 mL oral liquid 30 mL         300 ขวด

77 Triamcinolone acetonide 100 mg in 100 g cream 5 GM       1,392 หลอด

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

597 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

598 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

599 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

600 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

600 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

600 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

600 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

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

30 ซอง         100 กล่อง  6,000.00  6,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

79 Lubricating Jelly Water Soluble 50 กรัม         100 หลอด  2,500.00  2,500.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

80 Enalapril maleate 20 mg tablet 1,000 
เม็ด

        100 กล่อง  4,600.00  50,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

81 Manidipine hydrochloride 20 mg tablet 100 เม็ด         300 กล่อง  60,000.00  60,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

82 Nifedipine 20 mg prolonged-release capsule, 
hard

30 เม็ด            5 กล่อง  450.00  450.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

83 Pioglitazone 30 mg tablet 500 เม็ด         150 กล่อง  60,000.00  60,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

84 Ursodeoxycholic acid 250 mg capsule, hard 100 เม็ด           10 กล่อง  8,000.00  8,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

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

30 ซอง         100 กล่อง

79 Lubricating Jelly Water Soluble 50 กรัม         100 หลอด

80 Enalapril maleate 20 mg tablet 1,000 
เม็ด

        100 กล่อง

81 Manidipine hydrochloride 20 mg tablet 100 เม็ด         300 กล่อง

82 Nifedipine 20 mg prolonged-release capsule, 
hard

30 เม็ด            5 กล่อง

83 Pioglitazone 30 mg tablet 500 เม็ด         150 กล่อง

84 Ursodeoxycholic acid 250 mg capsule, hard 100 เม็ด           10 กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

601 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

602 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

603 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

604 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

605 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

606 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

607 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

85 Spironolactone 25 mg tablet 500 เม็ด           10 กล่อง  4,000.00  4,301.40 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

86 Azithromycin 250 mg capsule, hard 60 เม็ด           50 กล่อง  40,000.00  60,042.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด

87 Chlorhexidine gluconate 120 mg in 100 mL 
mouthwash

180 mL         120 ขวด  2,400.00  2,400.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

88 Glipizide 5 mg film-coated tablet 500 เม็ด         900 กล่อง  56,700.00  103,500.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

89 Povidone iodine 10 g in 100 mL cutaneous 
solution

450 mL         600 ขวด  49,200.00  49,200.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

90 Potassium chloride 500 mg in 5 mL oral solution 240 mL         600 ขวด  33,000.00  33,000.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

91 Dipotassium clorazepate 5 mg capsule, hard 100 เม็ด         200 กล่อง  12,600.00  12,600.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

85 Spironolactone 25 mg tablet 500 เม็ด           10 กล่อง

86 Azithromycin 250 mg capsule, hard 60 เม็ด           50 กล่อง

87 Chlorhexidine gluconate 120 mg in 100 mL 
mouthwash

180 mL         120 ขวด

88 Glipizide 5 mg film-coated tablet 500 เม็ด         900 กล่อง

89 Povidone iodine 10 g in 100 mL cutaneous 
solution

450 mL         600 ขวด

90 Potassium chloride 500 mg in 5 mL oral solution 240 mL         600 ขวด

91 Dipotassium clorazepate 5 mg capsule, hard 100 เม็ด         200 กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

608 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

609 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

610 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

611 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

612 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

613 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

614 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

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

450 mL         120 ขวด  11,400.00  11,400.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

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

25 mL           80 ไวอัล  63,920.00  128,000.00 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด

94 diphtheria toxoid 5 Lf + tetanus toxoid 5 Lf in 
0.5 mL suspension for injection

0.5 mL         300 แอมพูล  8,400.00  8,400.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด

95 tetanus immunoglobulin of human origin 250 
iu in 1 mL solution for injection

1 mL            5 prefill 
syr.

 3,200.00  3,200.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด

96 Atenolol 50 mg tablet 100 เม็ด         100 กล่อง  1,767.00  3,500.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด

97 Sertraline 50 mg film-coated tablet 30 เม็ด         120 กล่อง  7,680.00  18,104.40 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

98 Tramadol HCL 50 mg in 1 mL solution for 
injection

2 mL       1,000 แอมพูล  5,000.00  6,420.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

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

450 mL         120 ขวด

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

25 mL           80 ไวอัล

94 diphtheria toxoid 5 Lf + tetanus toxoid 5 Lf in 
0.5 mL suspension for injection

0.5 mL         300 แอมพูล

95 tetanus immunoglobulin of human origin 250 
iu in 1 mL solution for injection

1 mL            5 prefill 
syr.

96 Atenolol 50 mg tablet 100 เม็ด         100 กล่อง

97 Sertraline 50 mg film-coated tablet 30 เม็ด         120 กล่อง

98 Tramadol HCL 50 mg in 1 mL solution for 
injection

2 mL       1,000 แอมพูล

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

615 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

616 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

14 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

617 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

617 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

618 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

17 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

619 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

14 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

620 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

14 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

99 Paracetamol 325 mg + Tramadol hydrochloride 
37.5 mg film-coated tablet

100 เม็ด           20 กล่อง  10,600.00  10,600.00 บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

100 Dextrose 5 g in 100 mL solution for infusion 500 mL         200 ขวด  5,000.00  5,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

101 NaCl 900 mg in 100 mL solution for infusion 500 mL         100 ถุง  2,500.00  2,500.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

102 NaCl 3 g in 100 mL solution for infusion 500 mL           40 ขวด  1,216.00  1,216.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

103 NaCl 900 mg in 100 mL solution for infusion 500mL         300 ถุง  7,500.00  7,500.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

104 Chloramphenicol 500 mg in 100 mL eye drops, 
solutio

5 mL         120 ขวด  1,500.00  1,501.20 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด

105 NaCl 900 mg in 100 mL solution for infusion 1,000 
mL

      4,000 ถุง  117,200.00  117,200.00 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

99 Paracetamol 325 mg + Tramadol hydrochloride 
37.5 mg film-coated tablet

100 เม็ด           20 กล่อง

100 Dextrose 5 g in 100 mL solution for infusion 500 mL         200 ขวด

101 NaCl 900 mg in 100 mL solution for infusion 500 mL         100 ถุง

102 NaCl 3 g in 100 mL solution for infusion 500 mL           40 ขวด

103 NaCl 900 mg in 100 mL solution for infusion 500mL         300 ถุง

104 Chloramphenicol 500 mg in 100 mL eye drops, 
solutio

5 mL         120 ขวด

105 NaCl 900 mg in 100 mL solution for infusion 1,000 
mL

      4,000 ถุง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

621 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

17 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

622 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

9 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

622 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

9 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

622 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

9 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

622 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

9 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

623 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

16 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

624 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

106 Dextrose 5 g + sodium chloride 900 mg in 100 
mL solution for infusion

1,000 
mL

        200 ถุง  5,900.00  5,900.00 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด

107 Water solution for infusion 10 mL         400 ยูนิต  1,280.00  1,280.00 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด

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

50 mL       1,500 ขวด  25,500.00  25,500.00 บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช)จ ากัด

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

109 Amoxicillin 1 g + clavulanic acid 200 mg 
powder for solution for injection/infusion

        300 ไวอัล  10,500.00  23,433.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
 จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
 จ ากัด

110 Aciclovir 250 mg powder for solution for 
infusion

        200 ไวอัล  22,800.00  42,800.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
 จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
 จ ากัด

111 วิตามินรวมชนิดน ้าเช่ือม 60 mL       1,000 ขวด  12,000.00  12,000.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด

112 Ascorbic acid 100 mg tablet 1,000         100 กระปุก  17,000.00  17,000.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

106 Dextrose 5 g + sodium chloride 900 mg in 100 
mL solution for infusion

1,000 
mL

        200 ถุง

107 Water solution for infusion 10 mL         400 ยูนิต

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

50 mL       1,500 ขวด

109 Amoxicillin 1 g + clavulanic acid 200 mg 
powder for solution for injection/infusion

        300 ไวอัล

110 Aciclovir 250 mg powder for solution for 
infusion

        200 ไวอัล

111 วิตามินรวมชนิดน ้าเช่ือม 60 mL       1,000 ขวด

112 Ascorbic acid 100 mg tablet 1,000         100 กระปุก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

625 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

625 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

626 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

14 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

627 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

628 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

630 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

631 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

113 Salbutamol 2 mg in 5 mL syrup 60 mL       1,000 ขวด  8,000.00  10,760.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด

114 Calcium carbonate 1 g film-coated tablet 1,000         400 กล่อง  58,000.00  96,000.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด

115 Heparin sodium 25000 IU in 5 mL solution for 
injection

5 mL           20 ไวอัล  1,920.00  1,920.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

116 Folinic acid 100 mg in 10 mL solution for 
injection

10 mL         200 ไวอัล  35,600.00  70,406.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

117 Nicardipine HCL 2 mg in 2 mL solution for 
injection

2 mL           10 แอมพูล  320.00  320.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

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

3 mL         200 แอมพูล  14,000.00  18,546.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

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

10 mL         400 ไวอัล  28,000.00  40,004.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

113 Salbutamol 2 mg in 5 mL syrup 60 mL       1,000 ขวด

114 Calcium carbonate 1 g film-coated tablet 1,000         400 กล่อง

115 Heparin sodium 25000 IU in 5 mL solution for 
injection

5 mL           20 ไวอัล

116 Folinic acid 100 mg in 10 mL solution for 
injection

10 mL         200 ไวอัล

117 Nicardipine HCL 2 mg in 2 mL solution for 
injection

2 mL           10 แอมพูล

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

3 mL         200 แอมพูล

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

10 mL         400 ไวอัล

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

632 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

633 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

634 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

635 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

636 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

636 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

636 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

120 Tamoxifen 20 mg tablet 100 เม็ด           40 กล่อง  9,920.00  9,920.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

121 ฉลากยาแบบมีกาวในตัว พิมพ์ "ยาความเส่ียงสูง"   200,000 ดวง  90,000.00  90,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส จี เทรด
ด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส จี เทรด
ด้ิง

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

50 ซอง           10 กล่อง  1,500.00  1,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

123 Lorazepam 1 mg tablet 1,000 
เม็ด

          30 กระปุก  10,500.00  10,528.80 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

124 Alendronic acid 70 mg tablet 4 เม็ด           30 กล่อง  4,494.00  4,494.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

125 Calcitriol 0.25 mcg capsule, soft 100 เม็ด            5 กล่อง  1,177.00  2,120.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

126 Pantoprazole 40 mg powder for solution for 
injection

        100 ไวอัล  6,313.00  6,313.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

120 Tamoxifen 20 mg tablet 100 เม็ด           40 กล่อง

121 ฉลากยาแบบมีกาวในตัว พิมพ์ "ยาความเส่ียงสูง"   200,000 ดวง

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

50 ซอง           10 กล่อง

123 Lorazepam 1 mg tablet 1,000 
เม็ด

          30 กระปุก

124 Alendronic acid 70 mg tablet 4 เม็ด           30 กล่อง

125 Calcitriol 0.25 mcg capsule, soft 100 เม็ด            5 กล่อง

126 Pantoprazole 40 mg powder for solution for 
injection

        100 ไวอัล

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

636 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

637 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

638 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

639 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

640 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

640 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

640 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

127 Lactulose 66.7 g in 100 mL syrup 100 mL         200 ขวด  8,988.00  11,770.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

128 Dextromethorphan hydrobromide 15 mg tablet 1,000 
เม็ด

          30 กล่อง  9,000.00  12,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

129 Chlorphenamine maleate 4 mg tablet 1,000 
เม็ด

          70 กระปุก  3,500.00  4,194.40 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

130 Pregabalin 75 mg capsule, hard 56 เม็ด           80 กล่อง  31,680.00  31,680.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

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

500 เม็ด            5 กระปุก  975.00  1,125.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

132 Finasteride 5 mg film-coated tablet 30         300 กล่อง  22,500.00  50,400.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

133 Simeticone 67 mg in 1 mL oral drops, 
suspension

15 mL         400 ขวด  8,000.00  8,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

127 Lactulose 66.7 g in 100 mL syrup 100 mL         200 ขวด

128 Dextromethorphan hydrobromide 15 mg tablet 1,000 
เม็ด

          30 กล่อง

129 Chlorphenamine maleate 4 mg tablet 1,000 
เม็ด

          70 กระปุก

130 Pregabalin 75 mg capsule, hard 56 เม็ด           80 กล่อง

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

500 เม็ด            5 กระปุก

132 Finasteride 5 mg film-coated tablet 30         300 กล่อง

133 Simeticone 67 mg in 1 mL oral drops, 
suspension

15 mL         400 ขวด

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

641 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

14 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

642 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

16 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

643 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

20 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

644 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

14 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

645 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

645 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

645 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

134 ผงเกลือแร่ส้าหรับเด็ก ขนาด 4.25 กรัม 100 ซอง         120 กล่อง  15,000.00  15,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

135 Hydroxyzine hydrochloride 10 mg film-coated 
tablet

1,000 
เม็ด

          30 กระปุก  4,950.00  6,300.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

136 Nystatin 100000 u in 1 mL oral suspension 12 mL           60 ขวด  1,860.00  1,861.80 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

137 Vitamin B complex tab 1,000 
เม็ด

        400 กระปุก  88,000.00  88,000.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

138 Naproxen 250 mg tablet 250 เม็ด           20 กล่อง  3,500.00  6,505.60 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

139 Diltiazem hydrochloride 30 mg tablet 100 เม็ด           40 กล่อง  3,200.00  3,200.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

140 Water solution for infusion 100 mL       5,000 ถุง  66,250.00  66,250.00 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

134 ผงเกลือแร่ส้าหรับเด็ก ขนาด 4.25 กรัม 100 ซอง         120 กล่อง

135 Hydroxyzine hydrochloride 10 mg film-coated 
tablet

1,000 
เม็ด

          30 กระปุก

136 Nystatin 100000 u in 1 mL oral suspension 12 mL           60 ขวด

137 Vitamin B complex tab 1,000 
เม็ด

        400 กระปุก

138 Naproxen 250 mg tablet 250 เม็ด           20 กล่อง

139 Diltiazem hydrochloride 30 mg tablet 100 เม็ด           40 กล่อง

140 Water solution for infusion 100 mL       5,000 ถุง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

645 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

645 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

645 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

646 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

16 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

647 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

16 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

648 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

649 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

141  AROMATIC AMMONIA SPIRIT inhalation vapour, 
solution

450 mL           90 ขวด  6,750.00  6,750.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร

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

30 ซอง         100 กล่อง  6,000.00  6,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

143 Chlorhexidine gluconate 4 g in 100 mL 
cutaneous solution

5 ลิตร           20 แกลลอ
น

 11,400.00  11,400.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

144 Spironolactone 25 mg tablet 500 เม็ด           10 กล่อง  4,000.00  4,301.40 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

145 Isophane insulin 100 iu in 1 mL suspension for 
injection

10 mL         400 ไวอัล  25,600.00  50,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

146 carvedilol 6.25 mg tablet 100 เม็ด         130 กล่อง  65,000.00  65,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

147 ขมิ นชันแคปซูล 500 มิลลิกรัม 100 เม็ด         400 กล่อง  32,000.00  32,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

141  AROMATIC AMMONIA SPIRIT inhalation vapour, 
solution

450 mL           90 ขวด

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

30 ซอง         100 กล่อง

143 Chlorhexidine gluconate 4 g in 100 mL 
cutaneous solution

5 ลิตร           20 แกลลอ
น

144 Spironolactone 25 mg tablet 500 เม็ด           10 กล่อง

145 Isophane insulin 100 iu in 1 mL suspension for 
injection

10 mL         400 ไวอัล

146 carvedilol 6.25 mg tablet 100 เม็ด         130 กล่อง

147 ขมิ นชันแคปซูล 500 มิลลิกรัม 100 เม็ด         400 กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

650 /2563 23 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

8 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

651 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

16 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

652 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

653 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

654 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

655 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

13 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

656 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

20 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

148 Amphotericin b 50 mg powder for solution for 
infusion

          50 ไวอัล  8,000.00  8,827.50 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด

149 Theophylline 200 mg prolonged-release tablet 100 เม็ด         300 กล่อง  29,885.10  39,804.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

150 Enoxaparin sodium 40 mg in 0.4 mL solution 
for injection

0.4 mL         100 prefill
ed 
syring

 20,009.00  20,009.00 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

151 Enoxaparin sodium 60 mg in 0.6 mL solution 
for injection

0.6 mL         300 prefill
ed 
syring

 72,546.00  72,546.00 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

152 Chlorhexidine acetate 500 mg in 100 g 
impregnated dressing 100 sq.cm

10 แผ่น           50 กล่อง  48,701.00  4,870.10 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

153 Metformin HCL 500 mg tablet 1,000 
เม็ด

        150 กล่อง  44,250.00  60,000.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

154 Manidipine hydrochloride 20 mg tablet 100 เม็ด         300 กล่อง  60,000.00  60,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

148 Amphotericin b 50 mg powder for solution for 
infusion

          50 ไวอัล

149 Theophylline 200 mg prolonged-release tablet 100 เม็ด         300 กล่อง

150 Enoxaparin sodium 40 mg in 0.4 mL solution 
for injection

0.4 mL         100 prefill
ed 
syring

151 Enoxaparin sodium 60 mg in 0.6 mL solution 
for injection

0.6 mL         300 prefill
ed 
syring

152 Chlorhexidine acetate 500 mg in 100 g 
impregnated dressing 100 sq.cm

10 แผ่น           50 กล่อง

153 Metformin HCL 500 mg tablet 1,000 
เม็ด

        150 กล่อง

154 Manidipine hydrochloride 20 mg tablet 100 เม็ด         300 กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

657 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

23 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

660 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

661 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

662 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

664 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

665 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

20 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

666 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

20 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

155 Ceftazidime 1 g powder for solution for 
injection

      4,000 ไวอัล  96,000.00  111,280.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด

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

4 mL         120 ขวด  1,650.00  2,431.20 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด

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

4 mL           72 ขวด  2,016.00  2,016.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด

158 เอทานอลแปลงสภาพ 95% 20 ลิตร           20 1 
บรรจุ
ภัณฑ์

 21,400.00  21,400.00 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล (กุฉิ
นารายณ์)จ ากัด

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล (กุฉิ
นารายณ์)จ ากัด

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

200 โดส         400 อัน  70,620.00  75,756.00 บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด

160 Enalapril maleate 5 mg tablet 1,000 
เม็ด

        100 กล่อง  25,000.00  30,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

161 White petrolatum ointment 400 กรัม           50 กระปุก  14,000.00  14,000.00 บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

155 Ceftazidime 1 g powder for solution for 
injection

      4,000 ไวอัล

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

4 mL         120 ขวด

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

4 mL           72 ขวด

158 เอทานอลแปลงสภาพ 95% 20 ลิตร           20 1 
บรรจุ
ภัณฑ์

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

200 โดส         400 อัน

160 Enalapril maleate 5 mg tablet 1,000 
เม็ด

        100 กล่อง

161 White petrolatum ointment 400 กรัม           50 กระปุก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

667 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

23 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

668 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

20 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

669 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

20 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

671 /2563 26 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

16 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

672 /2563 26 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

20 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

673 /2563 30 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

27 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

674 /2563 30 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

29 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

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

           6 ไวอัล  125,190.00  125,190.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

163 CIDEX OPA solution 3.78 ลิตร           30 แกลลอ
น

 48,150.00  48,150.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน

164 Alfacalcidol 0.25 mcg capsule, soft 100 เม็ด           17 กล่อง  1,802.09  4,607.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

165 Digoxin 500 mcg in 2 mL solution for injection 2 mL           10 แอมพูล  350.96  351.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

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

120 
dose

        200 กล่อง  44,726.00  44,726.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

167 Progesterone 200 mg capsule, soft 15 เม็ด           30 กล่อง  10,593.00  10,593.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

168 Fluticasone 100 mcg+ salmeterol 50 mcg in 1 
dose pressurised inhalation

60 โดส         150 กล่อง  57,780.00  57,780.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

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

           6 ไวอัล

163 CIDEX OPA solution 3.78 ลิตร           30 แกลลอ
น

164 Alfacalcidol 0.25 mcg capsule, soft 100 เม็ด           17 กล่อง

165 Digoxin 500 mcg in 2 mL solution for injection 2 mL           10 แอมพูล

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

120 
dose

        200 กล่อง

167 Progesterone 200 mg capsule, soft 15 เม็ด           30 กล่อง

168 Fluticasone 100 mcg+ salmeterol 50 mcg in 1 
dose pressurised inhalation

60 โดส         150 กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

676 /2563 30 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

7 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

683 /2563 3 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

20 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

684 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

14 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

685 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

686 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

17 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

688 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

10 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

689 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

20 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

169 Fluticasone 250 mcg+ salmeterol 50 mcg in 1 
dose pressurised inhalation

60 โดส         500 กล่อง  231,120.00  231,120.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

170 Fluticasone 500 mcg+ salmeterol 50 mcg in 1 
dose pressurised inhalation

60 โดส         200 กล่อง  119,412.00  119,412.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

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

120 โดส         120 กล่อง  67,538.40  68,052.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

172 fluticasone 50 mcg+salmeterol 25 mcg in 1 
dose inhalation powder

120 
dose

          60 อัน  22,277.40  22,566.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

173 Oxaliplatin 50 mg in 10 mL concentrate for 
solution for infusion

10 mL         100 ไวอัล  79,929.00  160,000.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด

174 Gemcitabine 200 mg powder for solution for 
infusion

          50 ไวอัล  10,700.00  26,750.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด



ล ำดับ ช่ือยา บรรจุ  จ านวน  หน่วย

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

169 Fluticasone 250 mcg+ salmeterol 50 mcg in 1 
dose pressurised inhalation

60 โดส         500 กล่อง

170 Fluticasone 500 mcg+ salmeterol 50 mcg in 1 
dose pressurised inhalation

60 โดส         200 กล่อง

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

120 โดส         120 กล่อง

172 fluticasone 50 mcg+salmeterol 25 mcg in 1 
dose inhalation powder

120 
dose

          60 อัน

173 Oxaliplatin 50 mg in 10 mL concentrate for 
solution for infusion

10 mL         100 ไวอัล

174 Gemcitabine 200 mg powder for solution for 
infusion

          50 ไวอัล

วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก

 PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

เลขท่ีสัญญำ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่วม
เขต 8 สัญญาเลขท่ี ข/

031/2562 (seretide 
50/250)

ตามสัญญาร่วม
เขต

690 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

17 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

691 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

17 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

692 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

17 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

693 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

17 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

704 /2563 10 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

20 เม.ย. 63

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง(500,000 บาท)

ตามเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะ

705 /2563 10 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภายใน 30 

วัน

16 เม.ย. 63


