




ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

1 Epoetin alfa 4000 iu in 1 
mL solution for injection

 1 mL         400 ไวอัล  124,120.00  124,000.00 บริษัท ดีเคเอชเอส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท ดีเคเอชเอส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

2 Epoetin alfa 4000 iu in 1 
mL solution for injection

 1 mL         400 ไวอัล  124,120.00  124,120.00 บริษัท ดีเคเอชเอส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท ดีเคเอชเอส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

3 Hyaluronate sodium 20 mg 
in 2 mL solution for injection

 2 mL           80 prefill  133,393.60  133,393.60 บริษัท แอตแลนต้ำ 
เมดดิคแคร์  จ ำกัด

บริษัท แอตแลนต้ำ 
เมดดิคแคร์  จ ำกัด

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

โรงพยำบำลสัญญำ
เลขท่ี 2/2563 

(suplasyn)4 Adrenaline inj 1 mg in  mL             1 800        แอมพูล 4,800.00     4,800.00     องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เฉพำะเจำะจง
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

5 Amikacin SO4 inj 250 mg in 
2 mL

            1 600        ไวอัล 10,800.00   10,800.00   องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

1 Epoetin alfa 4000 iu in 1 
mL solution for injection

 1 mL         400 ไวอัล

2 Epoetin alfa 4000 iu in 1 
mL solution for injection

 1 mL         400 ไวอัล

3 Hyaluronate sodium 20 mg 
in 2 mL solution for injection

 2 mL           80 prefill

4 Adrenaline inj 1 mg in  mL             1 800        แอมพูล

5 Amikacin SO4 inj 250 mg in 
2 mL

            1 600        ไวอัล

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

384 /2563 7 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 
120 วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

481 /2563 27 ก.พ. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 90 

วัน

27 พ.ค. 63

ตำมสัญญำ 
e-bidding รพ.
วำนรนิวำส 
2/2563

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

วัน

25 มี.ค. 63

ตำมกฎกระทรวง 670 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 
120 วัน

7 เม.ย. 63

ตำมกฎกระทรวง 670 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 
120 วัน

7 เม.ย. 63

เลขท่ีสัญญำ



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

6 Betamethone cream 0.1% in 
5 GM

            1 500        หลอด 4,000.00     4,000.00     องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

7 Isosorbide dinitrate tab 10 
mg

        500 50          กล่อง 13,500.00   13,500.00   องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

8 Lidocaine inj 20% in 20 mL             1 400        ไวอัล 7,956.00     7,956.00     องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

9 Lidocaine inj 20% in 50 mL             1 100        ไวอัล 3,166.00     3,166.00     องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

10 Milk of magnesia suspension             1 500        ขวด 3,000.00     3,000.00     องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

6 Betamethone cream 0.1% in 
5 GM

            1 500        หลอด

7 Isosorbide dinitrate tab 10 
mg

        500 50          กล่อง

8 Lidocaine inj 20% in 20 mL             1 400        ไวอัล

9 Lidocaine inj 20% in 50 mL             1 100        ไวอัล

10 Milk of magnesia suspension             1 500        ขวด

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตำมกฎกระทรวง 670 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 
120 วัน

7 เม.ย. 63

ตำมกฎกระทรวง 670 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 
120 วัน

7 เม.ย. 63

ตำมกฎกระทรวง 670 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 
120 วัน

7 เม.ย. 63

ตำมกฎกระทรวง 670 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 
120 วัน

7 เม.ย. 63

ตำมกฎกระทรวง 670 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 
120 วัน

7 เม.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

11 Paracetamol syrup 120 mg 
in 5 mL

            1 6,000     ขวด 41,700.00   41,700.00   องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

12 Calcium gluconate inj 1 g in 
10 mL

            1 400        แอมพูล 4,000.00     4,000.00     องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

13 ซองซิปพลำสติกสีชำขนำด ๙ x 
๑๓ เซนติเมตร

          380 กิโลกรัม  98,800.00  98,800.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
เอส จี เทรดด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
เอส จี เทรดด้ิง

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

14 ฉลำกยำแบบมีกำวในตัว พิมพ์ 
"โรงพยำบำลวำนรนิวำส"

   370,000 ดวง  99,900.00  99,900.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
เอส จี เทรดด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
เอส จี เทรดด้ิง

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

15 ฟ้ำทะลำยโจรแคปซูล 350 
มิลลิกรัม

 100 เม็ด         200 กล่อง  16,000.00  16,000.00 บริษัท แก้วมังกร
เภสัช จ ำกัด

บริษัท แก้วมังกร
เภสัช จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

11 Paracetamol syrup 120 mg 
in 5 mL

            1 6,000     ขวด

12 Calcium gluconate inj 1 g in 
10 mL

            1 400        แอมพูล

13 ซองซิปพลำสติกสีชำขนำด ๙ x 
๑๓ เซนติเมตร

          380 กิโลกรัม

14 ฉลำกยำแบบมีกำวในตัว พิมพ์ 
"โรงพยำบำลวำนรนิวำส"

   370,000 ดวง

15 ฟ้ำทะลำยโจรแคปซูล 350 
มิลลิกรัม

 100 เม็ด         200 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตำมกฎกระทรวง 670 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 
120 วัน

7 เม.ย. 63

ตำมกฎกระทรวง 670 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 
120 วัน

21 เม.ย. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

675 /2563 30 มี.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 45 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

677 /2563 3 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 45 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

678 /2563 3 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 45 

วัน

5 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

16 แบบบันทึกค ำส่ังแพทย์ 
(Doctor'Order Sheet)

     35,000 แผ่น  96,250.00  96,250.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
เอส จี เทรดด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
เอส จี เทรดด้ิง

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

17 Omeprazole 20 mg gastro-
resistant capsule, hard

 100 เม็ด      2,000 กล่อง  107,000.00  124,000.00 บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

18 Isosorbide mononitrate 20 
mg tablet

 120 เม็ด         150 กล่อง  12,358.50  17,334.00 บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

19 Lactulose 66.7 g in 100 mL 
syrup

 100 mL         300 ขวด  13,482.00  17,655.00 บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

20 Metformin HCL 500 mg 
tablet

 1,000 เม็ด         180 กล่อง  53,100.00  72,000.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

16 แบบบันทึกค ำส่ังแพทย์ 
(Doctor'Order Sheet)

     35,000 แผ่น

17 Omeprazole 20 mg gastro-
resistant capsule, hard

 100 เม็ด      2,000 กล่อง

18 Isosorbide mononitrate 20 
mg tablet

 120 เม็ด         150 กล่อง

19 Lactulose 66.7 g in 100 mL 
syrup

 100 mL         300 ขวด

20 Metformin HCL 500 mg 
tablet

 1,000 เม็ด         180 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

679 /2563 3 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 45 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

680 /2563 3 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 45 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

681 /2563 3 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 45 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

682 /2563 3 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 45 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

695 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

21 Finasteride 5 mg film-coated 
tablet

 30         300 กล่อง  22,500.00  50,400.00 บริษัท ที.โอ.เคมี
คอลส์(1979)จ ำกัด

บริษัท ที.โอ.เคมี
คอลส์(1979)จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

22 ผงเกลือแร่ส ำหรับเด็ก ขนำด 
4.25 กรัม

 100 ซอง         120 กล่อง  15,000.00  15,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมี
คอลส์(1979)จ ำกัด

บริษัท ที.โอ.เคมี
คอลส์(1979)จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

23 Lorazepam 500 mcg tablet  1,000 เม็ด           15 กล่อง  3,300.00  3,306.30 บริษัท โปลิฟำร์ม 
จ ำกัด

บริษัท โปลิฟำร์ม 
จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

24 Doxazosin 4 mg tablet  500 เม็ด           80 กล่อง  19,600.00  27,600.00 บริษัท โปลิฟำร์ม 
จ ำกัด

บริษัท โปลิฟำร์ม 
จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

25 Sulfamethoxazole 400 mg + 
Trimethoprim 80 mg tablet,

 500 เม็ด           40 กล่อง  11,000.00  11,042.40 บริษัท โปลิฟำร์ม 
จ ำกัด

บริษัท โปลิฟำร์ม 
จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

21 Finasteride 5 mg film-coated 
tablet

 30         300 กล่อง

22 ผงเกลือแร่ส ำหรับเด็ก ขนำด 
4.25 กรัม

 100 ซอง         120 กล่อง

23 Lorazepam 500 mcg tablet  1,000 เม็ด           15 กล่อง

24 Doxazosin 4 mg tablet  500 เม็ด           80 กล่อง

25 Sulfamethoxazole 400 mg + 
Trimethoprim 80 mg tablet,

 500 เม็ด           40 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

696 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

696 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

697 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

698 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

698 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

26 Ciprofloxacin 200 mg in 
100 mL solution for infusion

 100 mL         300 ขวด  7,800.00  14,445.00 บริษัท ฟำร์มำดิกำ 
จ ำกัด

บริษัท ฟำร์มำดิกำ 
จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

27 Metoprolol 100 mg film-
coated tablet

 100 เม็ด         400 กล่อง  32,000.00  32,000.00 บริษัท เมดไลน์ 
จ ำกัด

บริษัท เมดไลน์ 
จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

28 Selegiline hydrochloride 5 
mg tablet

 100 เม็ด           50 กล่อง  40,000.00  40,000.00 บริษัท เมดไลน์ 
จ ำกัด

บริษัท เมดไลน์ 
จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

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

 50 mL           80 ขวด  84,000.00  84,000.00 บริษัท ส.เจริญเภสัช
เทรดด้ิง จ ำกัด

บริษัท ส.เจริญเภสัช
เทรดด้ิง จ ำกัด

เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

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

 450 mL         120 ขวด  11,400.00  11,400.00 บริษัท สหแพทย์
เภสัช จ ำกัด

บริษัท สหแพทย์
เภสัช จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

26 Ciprofloxacin 200 mg in 
100 mL solution for infusion

 100 mL         300 ขวด

27 Metoprolol 100 mg film-
coated tablet

 100 เม็ด         400 กล่อง

28 Selegiline hydrochloride 5 
mg tablet

 100 เม็ด           50 กล่อง

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

 50 mL           80 ขวด

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

 450 mL         120 ขวด

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

699 /2563 9 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

700 /2563 9 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

701 /2563 9 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตำมกฎกระทรวง 702 /2563 10 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

703 /2563 10 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

31 Fentanyl 100 mcg in 2 mL 
solution for injection

 2 mL      1,000 แอมพูล  16,000.00  16,000.00 เงินทุนหมุนเวียนยำ
เสพติด

เงินทุนหมุนเวียนยำ
เสพติด

เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

32 Pethidine HCL 50 mg in 1 
mL solution for injection

 1 mL         500 แอมพูล  3,250.00  3,250.00 เงินทุนหมุนเวียนยำ
เสพติด

เงินทุนหมุนเวียนยำ
เสพติด

เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

33 Morphine sulfate 10 mg in 1 
mL solution for injection

 1 mL      3,000 แอมพูล  19,500.00  19,500.00 เงินทุนหมุนเวียนยำ
เสพติด

เงินทุนหมุนเวียนยำ
เสพติด

เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

34 Morphine Prolonged release 
tablet 30 mg

 30 เม็ด         100 กล่อง  65,000.00  65,000.00 เงินทุนหมุนเวียนยำ
เสพติด

เงินทุนหมุนเวียนยำ
เสพติด

เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

35 Morphine Prolonged release 
tablet 10 mg

 30 เม็ด         200 กล่อง  70,000.00  70,000.00 เงินทุนหมุนเวียนยำ
เสพติด

เงินทุนหมุนเวียนยำ
เสพติด

เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

31 Fentanyl 100 mcg in 2 mL 
solution for injection

 2 mL      1,000 แอมพูล

32 Pethidine HCL 50 mg in 1 
mL solution for injection

 1 mL         500 แอมพูล

33 Morphine sulfate 10 mg in 1 
mL solution for injection

 1 mL      3,000 แอมพูล

34 Morphine Prolonged release 
tablet 30 mg

 30 เม็ด         100 กล่อง

35 Morphine Prolonged release 
tablet 10 mg

 30 เม็ด         200 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตำมกฎกระทรวง 706 /2563 24 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

7 พ.ค. 63

ตำมกฎกระทรวง 707 /2563 24 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

7 พ.ค. 63

ตำมกฎกระทรวง 708 /2563 24 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

7 พ.ค. 63

ตำมกฎกระทรวง 709 /2563 24 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

7 พ.ค. 63

ตำมกฎกระทรวง 710 /2563 24 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

7 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

36 Thiamine 100 mg tablet  1,000 เม็ด           50 กระปุก  17,655.00  17,655.00 บริษัท อินแพคฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท อินแพคฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

37 Aspirin 81 mg gastro-
resistant tablet

 1,000         140 กล่อง  22,680.00  22,680.00 บริษัท โอสถ 
อินเตอร์ แลบบอรำ

ทอร่ีส์ จ ำกัด

บริษัท โอสถ 
อินเตอร์ แลบบอรำ

ทอร่ีส์ จ ำกัด

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมเขต
 8 สัญญำเลขท่ี ข/
016/2562 (B-

asprin)38 Omeprazole 40 mg powder 
for solution for injection

       1,500 ไวอัล  18,525.00  18,525.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมเขต
 8 สัญญำเลขท่ี ข/

017/2562 
(SOMECID40)

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

 4 mL      1,800 ไวอัล  29,664.00  72,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

36 Thiamine 100 mg tablet  1,000 เม็ด           50 กระปุก

37 Aspirin 81 mg gastro-
resistant tablet

 1,000         140 กล่อง

38 Omeprazole 40 mg powder 
for solution for injection

       1,500 ไวอัล

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

 4 mL      1,800 ไวอัล

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

712 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามสัญญาร่วมเขต 713 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามสัญญาร่วมเขต 714 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

715 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

40 Folinic acid 100 mg in 10 
mL solution for injection

 10 mL         100 ไวอัล  17,800.00  35,203.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

41 Hydrocortisone 100 mg 
powder for solution for 
injection

          400 ไวอัล  19,200.00  19,200.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

42 Pyridostigmine bromide 60 
mg film-coated tablet

 50 เม็ด           30 กล่อง  6,000.00  6,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

43 Methotrexate 2.5 mg tablet  100 เม็ด           30 กล่อง  6,120.00  6,120.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

44 Ciprofloxacin 250 mg film-
coated tablet

 100 เม็ด           50 กล่อง  2,600.00  5,724.50 บริษัท เซ็นทรัลโพลี
เทรดด้ิง จ ำกัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลี
เทรดด้ิง จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

40 Folinic acid 100 mg in 10 
mL solution for injection

 10 mL         100 ไวอัล

41 Hydrocortisone 100 mg 
powder for solution for 
injection

          400 ไวอัล

42 Pyridostigmine bromide 60 
mg film-coated tablet

 50 เม็ด           30 กล่อง

43 Methotrexate 2.5 mg tablet  100 เม็ด           30 กล่อง

44 Ciprofloxacin 250 mg film-
coated tablet

 100 เม็ด           50 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

715 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

715 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

715 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

5 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

716 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

12 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

717 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

12 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

45 Verapamil hydrochloride 40 
mg coated tablet

 500 เม็ด             5 กระปุก  2,100.00  2,100.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลี
เทรดด้ิง จ ำกัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลี
เทรดด้ิง จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

46 Hydralazine hydrochloride 
25 mg film-coated tablet

 500 เม็ด           40 กล่อง  14,400.00  30,002.80 บริษัท เซ็นทรัลโพลี
เทรดด้ิง จ ำกัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลี
เทรดด้ิง จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

47 Folic acid 5 mg tablet  1,000 เม็ด         150 กล่อง  30,000.00  30,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลี
เทรดด้ิง จ ำกัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลี
เทรดด้ิง จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

48 Atorvastatin 40 mg film-
coated tablet

 100 เม็ด         400 กล่อง  168,000.00  168,000.00 บริษัท เมดไลน์ 
จ ำกัด

บริษัท เมดไลน์ 
จ ำกัด

เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

49 Fenofibrate 300 mg capsule, 
hard

 100 เม็ด           40 กล่อง  14,960.00  21,400.00 บริษัท เมดไลน์ 
จ ำกัด

บริษัท เมดไลน์ 
จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

45 Verapamil hydrochloride 40 
mg coated tablet

 500 เม็ด             5 กระปุก

46 Hydralazine hydrochloride 
25 mg film-coated tablet

 500 เม็ด           40 กล่อง

47 Folic acid 5 mg tablet  1,000 เม็ด         150 กล่อง

48 Atorvastatin 40 mg film-
coated tablet

 100 เม็ด         400 กล่อง

49 Fenofibrate 300 mg capsule, 
hard

 100 เม็ด           40 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

717 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

12 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

718 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

12 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

719 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

12 พ.ค. 63

ตำมกฎกระทรวง 720 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

12 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

721 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

12 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

50 Dextrose 5 g in 100 mL 
solution for infusion

 250 in 
500 mL

        200 ขวด  5,000.00  5,000.00 บริษัท เยเนอรัล 
ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ำกัด(มหำชน)

บริษัท เยเนอรัล 
ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ำกัด(มหำชน)

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

51 NaCl 900 mg in 100 mL 
solution for infusion

 250 in 
500 mL

        100 ถุง  2,500.00  2,500.00 บริษัท เยเนอรัล 
ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ำกัด(มหำชน)

บริษัท เยเนอรัล 
ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ำกัด(มหำชน)

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

52 NaCl 900 mg in 100 mL 
solution for infusion

 50 in 
100 mL

        100 ถุง  1,400.00  1,400.00 บริษัท เยเนอรัล 
ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ำกัด(มหำชน)

บริษัท เยเนอรัล 
ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ำกัด(มหำชน)

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

53 NaCl 900 mg in 100 mL 
solution for infusion

 100 mL      6,000 ถุง  74,400.00  74,400.00 บริษัท เยเนอรัล 
ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ำกัด(มหำชน)

บริษัท เยเนอรัล 
ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ำกัด(มหำชน)

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

54 Aciclovir 250 mg powder for 
solution for infusion

          400 ไวอัล  45,600.00  85,600.00 บริษัท แอตแลนต้ำ 
เมดดิคแคร์  จ ำกัด

บริษัท แอตแลนต้ำ 
เมดดิคแคร์  จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

50 Dextrose 5 g in 100 mL 
solution for infusion

 250 in 
500 mL

        200 ขวด

51 NaCl 900 mg in 100 mL 
solution for infusion

 250 in 
500 mL

        100 ถุง

52 NaCl 900 mg in 100 mL 
solution for infusion

 50 in 
100 mL

        100 ถุง

53 NaCl 900 mg in 100 mL 
solution for infusion

 100 mL      6,000 ถุง

54 Aciclovir 250 mg powder for 
solution for infusion

          400 ไวอัล

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

722 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

14 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

722 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

14 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

722 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

14 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

723 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

14 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

724 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

14 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

55 Dicloxacillin 62.5 mg in 5 
mL powder for syrup

 60 mL         400 ขวด  7,680.00  8,988.00 บริษัท ที.พี.ดรัก 
แลบบอรำทอร่ีส์ 
(1969)จ ำกัด

บริษัท ที.พี.ดรัก 
แลบบอรำทอร่ีส์ 
(1969)จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

56 Metformin HCL 500 mg 
tablet

 1,000 เม็ด             7 กล่อง  2,065.00  2,800.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

57 Metformin HCL 500 mg 
tablet

 1,000 เม็ด         323 กล่อง  95,285.00  129,200.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

58 (Orphenadrine citrate 35 mg 
+ Paracetamol 450 mg) 
tablet

 1,000 เม็ด           30 กล่อง  7,350.00  7,350.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

59 Clindamycin 300 mg 
capsule, hard

 100 เม็ด           30 กล่อง  8,100.00  15,000.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

55 Dicloxacillin 62.5 mg in 5 
mL powder for syrup

 60 mL         400 ขวด

56 Metformin HCL 500 mg 
tablet

 1,000 เม็ด             7 กล่อง

57 Metformin HCL 500 mg 
tablet

 1,000 เม็ด         323 กล่อง

58 (Orphenadrine citrate 35 mg 
+ Paracetamol 450 mg) 
tablet

 1,000 เม็ด           30 กล่อง

59 Clindamycin 300 mg 
capsule, hard

 100 เม็ด           30 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

725 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

727 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

728 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

729 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

729 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

60 Domperidone 10 mg tablet  1,000 เม็ด           30 กล่อง  4,500.00  9,600.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

61 FBC tablet  1,000 เม็ด           35 กระปุก  7,000.00  7,000.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

62 Guaifenesin 100 mg tablet  500 เม็ด           30 กล่อง  4,500.00  9,052.20 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

63 Sulfamethoxazole 200 mg + 
Trimethoprim 40 mg in 5 
mL oral suspension

 60 mL         150 ขวด  1,350.00  1,444.50 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

64 Triamcinolone acetonide 20 
mg in 100 g cream

 5 GM         420 หลอด  2,940.00  4,200.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

60 Domperidone 10 mg tablet  1,000 เม็ด           30 กล่อง

61 FBC tablet  1,000 เม็ด           35 กระปุก

62 Guaifenesin 100 mg tablet  500 เม็ด           30 กล่อง

63 Sulfamethoxazole 200 mg + 
Trimethoprim 40 mg in 5 
mL oral suspension

 60 mL         150 ขวด

64 Triamcinolone acetonide 20 
mg in 100 g cream

 5 GM         420 หลอด

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

729 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

729 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

729 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

729 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

729 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

65 Paracetamol 500 mg tablet  1,000 เม็ด         100 กล่อง  34,000.00  34,000.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

66 Phytomenadione 10 mg in 1 
mL solution for injection

 1 mL         100 แอมพูล  1,304.00  1,305.00 บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

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

 50 mL         200 แอมพูล  6,000.00  6,000.00 บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

68 Chlorpromazine 
hydrochloride 100 mg 
coated tablet

 1,000 เม็ด           10 กระปุก  3,650.00  3,650.90 บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

69 Clozapine 100 mg tablet  100 เม็ด           30 กล่อง  4,500.00  5,250.00 บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

65 Paracetamol 500 mg tablet  1,000 เม็ด         100 กล่อง

66 Phytomenadione 10 mg in 1 
mL solution for injection

 1 mL         100 แอมพูล

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

 50 mL         200 แอมพูล

68 Chlorpromazine 
hydrochloride 100 mg 
coated tablet

 1,000 เม็ด           10 กระปุก

69 Clozapine 100 mg tablet  100 เม็ด           30 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

730 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

731 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

731 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

732 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

732 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

70 Haloperidol 5 mg in 1 mL 
solution for injection

 1 mL         100 แอมพูล  972.00  973.00 บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

71 Haloperidol decanoate 50 
mg in 1 mL solution for 
injection

 1 mL         500 แอมพูล  28,000.00  31,565.00 บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

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

 2 mL      1,000 แอมพูล  9,000.00  10,000.00 บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

73 Phenytoin sodium 100 mg 
capsule, hard

 1,000 เม็ด           30 กระปุก  14,580.00  14,700.00 บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

74 Dexamethasone 5 mg in 1 
mL solution for injection

 1 mL      1,500 แอมพูล  7,950.00  8,520.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
แอล.บี.เอส แลบ

บอเรตตอร่ี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
แอล.บี.เอส แลบ

บอเรตตอร่ี

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

70 Haloperidol 5 mg in 1 mL 
solution for injection

 1 mL         100 แอมพูล

71 Haloperidol decanoate 50 
mg in 1 mL solution for 
injection

 1 mL         500 แอมพูล

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

 2 mL      1,000 แอมพูล

73 Phenytoin sodium 100 mg 
capsule, hard

 1,000 เม็ด           30 กระปุก

74 Dexamethasone 5 mg in 1 
mL solution for injection

 1 mL      1,500 แอมพูล

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

732 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

732 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

732 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

732 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

733 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

75 Gentamicin 80 mg in 2 mL 
solution for injection

 2 mL         300 แอมพูล  1,560.00  1,605.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
แอล.บี.เอส แลบ

บอเรตตอร่ี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
แอล.บี.เอส แลบ

บอเรตตอร่ี

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

76 Hydroxychloroquine sulfate 
200 mg

 100 เม็ด           30 กล่อง  10,817.70  30,045.60 บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

77 Mecobalamin 500 mcg film-
coated tablet

 30 เม็ด         250 กล่อง  5,617.50  5,617.50 บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

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

 4 mL      2,000 แอมพูล  23,540.00  35,320.00 บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

บริษัท แคสป้ำ ฟำร์
มำซูติคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

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

 10 mL      1,200 ขวด  14,280.00  18,120.00 บริษัท ที เอ็น พี 
เฮลท์แคร์ จ ำกัด

บริษัท ที เอ็น พี 
เฮลท์แคร์ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

75 Gentamicin 80 mg in 2 mL 
solution for injection

 2 mL         300 แอมพูล

76 Hydroxychloroquine sulfate 
200 mg

 100 เม็ด           30 กล่อง

77 Mecobalamin 500 mcg film-
coated tablet

 30 เม็ด         250 กล่อง

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

 4 mL      2,000 แอมพูล

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

 10 mL      1,200 ขวด

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

733 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

734 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

734 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

734 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

735 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

80 Chlorhexidine 4 g in 100 mL 
cutaneous solution

 1,000 mL           24 แกลลอน  18,000.00  18,000.00 บริษัท โพส เฮลท์ 
แคร์ จ ำกัด

บริษัท โพส เฮลท์ 
แคร์ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

81 Cetirizine HCL 5 mg in 5 mL 
syrup

 60 mL         100 ขวด  900.00  1,210.00 บริษัท เมดิซีน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษัท เมดิซีน ซัพ
พลำย จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

82 Ferrous fumarate 200 mg 
coated tablet

 1,000 เม็ด         140 กระปุก  18,200.00  18,200.00 บริษัท เมดิซีน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษัท เมดิซีน ซัพ
พลำย จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

83 Ibuprofen 200 mg film-
coated tablet

 1,000 เม็ด           30 กระปุก  13,200.00  18,000.00 บริษัท เมดิซีน ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษัท เมดิซีน ซัพ
พลำย จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

84 Sodium chloride 15 g in 
100 mL rectal solution

 10 mL         200 อัน  1,300.00  1,300.00 บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

80 Chlorhexidine 4 g in 100 mL 
cutaneous solution

 1,000 mL           24 แกลลอน

81 Cetirizine HCL 5 mg in 5 mL 
syrup

 60 mL         100 ขวด

82 Ferrous fumarate 200 mg 
coated tablet

 1,000 เม็ด         140 กระปุก

83 Ibuprofen 200 mg film-
coated tablet

 1,000 เม็ด           30 กระปุก

84 Sodium chloride 15 g in 
100 mL rectal solution

 10 mL         200 อัน

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

736 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

737 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

737 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

737 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

738 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

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

 1,000 mL           40 ถุง  1,180.00  1,180.00 บริษัท วี.แอน.วี.
กรุงเทพฯ จ ำกัด

บริษัท วี.แอน.วี.
กรุงเทพฯ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

86 Dextrose 10 g in 100 mL 
solution for infusion

 500 mL           40 ถุง  1,200.00  1,200.00 บริษัท วี.แอน.วี.
กรุงเทพฯ จ ำกัด

บริษัท วี.แอน.วี.
กรุงเทพฯ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

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

 500 mL         200 ถุง  5,000.00  5,000.00 บริษัท วี.แอน.วี.
กรุงเทพฯ จ ำกัด

บริษัท วี.แอน.วี.
กรุงเทพฯ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

88 Water irrigation solution  1,000 mL         300 ขวด  8,100.00  8,100.00 บริษัท วี.แอน.วี.
กรุงเทพฯ จ ำกัด

บริษัท วี.แอน.วี.
กรุงเทพฯ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

89 Water solution for infusion  1,000 mL           30 ถุง  825.00  825.00 บริษัท วี.แอน.วี.
กรุงเทพฯ จ ำกัด

บริษัท วี.แอน.วี.
กรุงเทพฯ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

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

 1,000 mL           40 ถุง

86 Dextrose 10 g in 100 mL 
solution for infusion

 500 mL           40 ถุง

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

 500 mL         200 ถุง

88 Water irrigation solution  1,000 mL         300 ขวด

89 Water solution for infusion  1,000 mL           30 ถุง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

739 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

739 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

739 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

739 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

739 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

90 Simeticone 80 mg chewable 
tablet

 500 เม็ด         400 กล่อง  57,780.00  57,780.00 บริษัท อำร์เอ็กซ์ 
จ ำกัด

บริษัท อำร์เอ็กซ์ 
จ ำกัด

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมเขต
 8 สัญญำเลขท่ี ข/

040/2562 (Degas)

91 Aspirin 81 mg gastro-
resistant tablet

 1,000         360 กล่อง  58,320.00  58,320.00 บริษัท โอสถ 
อินเตอร์ แลบบอรำ

ทอร่ีส์ จ ำกัด

บริษัท โอสถ 
อินเตอร์ แลบบอรำ

ทอร่ีส์ จ ำกัด

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมเขต
 8 สัญญำเลขท่ี ข/
016/2562 (B-

asprin)92 Methimazole 5 mg tablet  500 เม็ด           70 กล่อง  23,100.00  23,100.00 บริษัท เอสพีเอส 
เมดิคอล จ ำกัด

บริษัท เอสพีเอส 
เมดิคอล จ ำกัด

เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

93 Warfarin sodium tablet 2 mg  100 เม็ด           80 กล่อง  11,200.00  11,600.00 บริษัท เอสพีเอส 
เมดิคอล จ ำกัด

บริษัท เอสพีเอส 
เมดิคอล จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

94 Warfarin sodium tablet 3 mg  100 เม็ด           80 กล่อง  14,800.00  29,120.00 บริษัท เอสพีเอส 
เมดิคอล จ ำกัด

บริษัท เอสพีเอส 
เมดิคอล จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

90 Simeticone 80 mg chewable 
tablet

 500 เม็ด         400 กล่อง

91 Aspirin 81 mg gastro-
resistant tablet

 1,000         360 กล่อง

92 Methimazole 5 mg tablet  500 เม็ด           70 กล่อง

93 Warfarin sodium tablet 2 mg  100 เม็ด           80 กล่อง

94 Warfarin sodium tablet 3 mg  100 เม็ด           80 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามสัญญาร่วมเขต 740 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามสัญญาร่วมเขต 741 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตำมกฎกระทรวง 742 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

743 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

743 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

95 Losartan potassium 50 mg 
film-coated tablet

 1,000 เม็ด           30 กล่อง  22,500.00  33,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมี
คอลส์(1979)จ ำกัด

บริษัท ที.โอ.เคมี
คอลส์(1979)จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

96 Losartan potassium 50 mg 
film-coated tablet

 1,000 เม็ด           30 กล่อง  22,500.00  33,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมี
คอลส์(1979)จ ำกัด

บริษัท ที.โอ.เคมี
คอลส์(1979)จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

97 Losartan potassium 50 mg 
film-coated tablet

 1,000 เม็ด           60 กล่อง  45,000.00  66,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมี
คอลส์(1979)จ ำกัด

บริษัท ที.โอ.เคมี
คอลส์(1979)จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

98 Amoxicillin 250 mg capsule, 
hard

 500 เม็ด           20 กล่อง  8,600.00  9,668.60 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

99 Griseofulvin 500 mg tablet  100 เม็ด           30 กล่อง  6,000.00  7,170.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

95 Losartan potassium 50 mg 
film-coated tablet

 1,000 เม็ด           30 กล่อง

96 Losartan potassium 50 mg 
film-coated tablet

 1,000 เม็ด           30 กล่อง

97 Losartan potassium 50 mg 
film-coated tablet

 1,000 เม็ด           60 กล่อง

98 Amoxicillin 250 mg capsule, 
hard

 500 เม็ด           20 กล่อง

99 Griseofulvin 500 mg tablet  100 เม็ด           30 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

744 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

745 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

746 /2563 30 เม.ย. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

749 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

749 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

100 Gabapentin 300 mg 
capsule, hard

 100 เม็ด         470 กล่อง  98,700.00  98,700.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

บริษัท ที.แมน ฟำร์
มำ จ ำกัด

เฉพำะเจำะจง 
56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืน

ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

101 Clarithromycin 250 mg film-
coated tablet

 100 เม็ด           20 กล่อง  13,000.00  26,872.20 บริษัท เมดไลน์ 
จ ำกัด

บริษัท เมดไลน์ 
จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

102 Valproate sodium 200 mg in 
5 mL syrup

 60 mL           20 ขวด  3,638.00  3,638.00 บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

103 Diosmin 450 mg + 
Hesperidin 50 mg film-
coated tablet

 100 เม็ด           20 กล่อง  8,000.00  8,000.00 บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

104 Imipramine hydrochloride 
25 mg coated tablet

 1,000 เม็ด             3 กระปุก  1,650.00  1,653.15 บริษัท คอนดรักส์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

บริษัท คอนดรักส์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

100 Gabapentin 300 mg 
capsule, hard

 100 เม็ด         470 กล่อง

101 Clarithromycin 250 mg film-
coated tablet

 100 เม็ด           20 กล่อง

102 Valproate sodium 200 mg in 
5 mL syrup

 60 mL           20 ขวด

103 Diosmin 450 mg + 
Hesperidin 50 mg film-
coated tablet

 100 เม็ด           20 กล่อง

104 Imipramine hydrochloride 
25 mg coated tablet

 1,000 เม็ด             3 กระปุก

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตำมกฎกระทรวง 750 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

751 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

752 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

753 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

18 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

754 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

105 Perphenazine 4 mg film-
coated tablet

 1,000 เม็ด             5 กระปุก  2,085.00  2,150.00 บริษัท คอนดรักส์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

บริษัท คอนดรักส์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

106 Hyaluronate sodium 20 mg 
in 2 mL solution for injection

 2 mL           80 prefill  133,393.60  133,393.60 บริษัท แอตแลนต้ำ 
เมดดิคแคร์  จ ำกัด

บริษัท แอตแลนต้ำ 
เมดดิคแคร์  จ ำกัด

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

โรงพยำบำลสัญญำ
เลขท่ี 2/2563 

(suplasyn)107 Fluphenazine decanoate 25 
mg in 1 mL solution for 
injection

 1 mL         300 แอมพูล  8,700.00  8,862.00 บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค
 ฟำร์มำซูติคอล 

จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

108 Acetylcysteine 300 mg in 
1.5 mL solution for injection

 1.5 mL         100 แอมพูล  2,000.00  2,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

109 Amoxicillin 500 mg + 
Clavulanic acid 125 mg film-
coated tablet

 50 เม็ด           40 กล่อง  7,360.00  13,120.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ภิญโญฟำร์มำซี

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

105 Perphenazine 4 mg film-
coated tablet

 1,000 เม็ด             5 กระปุก

106 Hyaluronate sodium 20 mg 
in 2 mL solution for injection

 2 mL           80 prefill

107 Fluphenazine decanoate 25 
mg in 1 mL solution for 
injection

 1 mL         300 แอมพูล

108 Acetylcysteine 300 mg in 
1.5 mL solution for injection

 1.5 mL         100 แอมพูล

109 Amoxicillin 500 mg + 
Clavulanic acid 125 mg film-
coated tablet

 50 เม็ด           40 กล่อง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

755 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตำมสัญญำ 
e-bidding รพ.
วำนรนิวำส 
2/2563

756 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

757 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

758 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

758 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

110 Bupivacaine 5 mg in 1 mL 
solution for injection

 4 mL         300 แอมพูล  40,125.00  40,125.00 บริษัท เจ เอส วิช่ัน
 จ ำกัด

บริษัท เจ เอส วิช่ัน
 จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

111 Iobitridol 65.81 g in 100 
mL solution for injection

 50 mL           20 ไวอัล  12,840.00  12,840.00 บริษัท แปซิฟิค 
เฮลธ์แคร์(ไทย
แลนด์)จ ำกัด

บริษัท แปซิฟิค 
เฮลธ์แคร์(ไทย
แลนด์)จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

112 Adenosine 6 mg in 2 mL 
solution for injection

 6 vial             2 กล่อง  5,260.12  5,260.12 บริษัท ดีเคเอชเอส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท ดีเคเอชเอส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

113 Levofloxacin 500 mg in 100 
mL solution for infusion

 100 mL           50 ขวด  9,495.00  14,445.00 บริษัท ดีทแฮล์ม 
เคลเลอร์ โลจิสติกส์

 จ ำกัด

บริษัท ดีทแฮล์ม 
เคลเลอร์ โลจิสติกส์

 จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)

114 Doxorubicin hydrochloride 
50 mg in 25 mL 
concentrate for solution for 
infusion

 25 mL           60 ไวอัล  16,808.40  19,260.00 บริษัท แปซิฟิค 
เฮลธ์แคร์(ไทย
แลนด์)จ ำกัด

บริษัท แปซิฟิค 
เฮลธ์แคร์(ไทย
แลนด์)จ ำกัด

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
เป็นวงเงินไม่เกินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

(500,000 บาท)



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

110 Bupivacaine 5 mg in 1 mL 
solution for injection

 4 mL         300 แอมพูล

111 Iobitridol 65.81 g in 100 
mL solution for injection

 50 mL           20 ไวอัล

112 Adenosine 6 mg in 2 mL 
solution for injection

 6 vial             2 กล่อง

113 Levofloxacin 500 mg in 100 
mL solution for infusion

 100 mL           50 ขวด

114 Doxorubicin hydrochloride 
50 mg in 25 mL 
concentrate for solution for 
infusion

 25 mL           60 ไวอัล

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

761 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

12 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

772 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

774 /2563 18 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

776 /2563 18 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63

ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะ

777 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบ
ภำยใน 30 

วัน

21 พ.ค. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

 2,897,701.42



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563 กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลวำนรนิวำส (เฉพำะตรวจรับเรียบร้อย)

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

วันท่ีของ
สัญญำ(ออก 

PO.)

ข้อตกลงใน
สัญญำ

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญำ


