




แบบ
สรุปผลล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

1 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 ำกัด

บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

2 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution for 
injection

1 mL             400 ไวอัล  102,720.00  102,720.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

3 Alendronic acid 70 mg tablet 4 เม็ด              40 กล่อง  5,992.00  5,992.00 บริษัท แคสป้ำ ฟำร์มำซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท แคสป้ำ ฟำร์มำซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

4 Valproate sodium 200 mg gastro-resistant 
tablet

100 เม็ด             100 กล่อง  19,795.00  22,000.00 บริษัท แคสป้ำ ฟำร์มำซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท แคสป้ำ ฟำร์มำซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

5 Lactulose 66.7 g in 100 mL syrup 100 mL             600 ขวด  26,964.00  35,310.00 บริษัท แคสป้ำ ฟำร์มำซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท แคสป้ำ ฟำร์มำซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

6 Metformin HCL 500 mg tablet 1,000 เม็ด             100 กล่อง  29,500.00  40,000.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด

7 Pioglitazone 30 mg tablet 30 เม็ด             150 กล่อง  60,000.00  137,250.00 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

8 Ursodeoxycholic acid 250 mg capsule, hard 100 เม็ด              12 กล่อง  9,600.00  9,600.00 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

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

3 mL             750 penfill  48,750.00  132,412.50 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

10 Lorazepam 500 mcg tablet 1,000 เม็ด              45 กล่อง  9,900.00  9,918.90 บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด

11 Hydralazine hydrochloride 25 mg film-
coated tablet

500 เม็ด              80 กล่อง  40,000.00  60,005.60 บริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด บริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด



แบบ
สรุปผลล 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 Alendronic acid 70 mg tablet 4 เม็ด              40 กล่อง

4 Valproate sodium 200 mg gastro-resistant 
tablet

100 เม็ด             100 กล่อง

5 Lactulose 66.7 g in 100 mL syrup 100 mL             600 ขวด

6 Metformin HCL 500 mg tablet 1,000 เม็ด             100 กล่อง

7 Pioglitazone 30 mg tablet 30 เม็ด             150 กล่อง

8 Ursodeoxycholic acid 250 mg capsule, hard 100 เม็ด              12 กล่อง

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

3 mL             750 penfill

10 Lorazepam 500 mcg tablet 1,000 เม็ด              45 กล่อง

11 Hydralazine hydrochloride 25 mg film-
coated tablet

500 เม็ด              80 กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

วันท่ีของ
สัญญา(ออก

ข้อตกลงใน
สัญญา

วันท่ีตรวจรับ

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

663 /2563 25 มี.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 90 วัน

15 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

ตำมกฎกระทรวง 687 /2563 7 เม.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 90 วัน

10 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

759 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

759 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

759 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

760 /2563 7 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

762 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

763 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

764 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

765 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

768 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เลขท่ีสัญญา



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

12 Warfarin sodium tablet 5 mg 100 เม็ด              40 กล่อง  8,000.00  14,800.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด

13 Levothyroxine sodium 100 mcg tablet 500 เม็ด              40 กล่อง  6,200.00  12,600.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด

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

            100 ไวอัล  3,500.00  7,811.00 บริษัท แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ 
 จ ำกัด

บริษัท แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ 
 จ ำกัด

15 Sulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet 100 เม็ด             150 กล่อง  27,750.00  96,300.00 บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

16 Bupivacaine 5 mg in 1 mL solution for 
injection,10mL

5 ไวอัล/
กล่อง

             60 กล่อง  32,228.40  32,228.40 บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด

17 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 ำกัด

บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

18 Ondansetron 4 mg film-coated tablet 100 เม็ด              15 กล่อง  9,630.00  9,630.00 บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล 
จ ำกัด

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล 
จ ำกัด

19 NaCl 900 mg in 100 mL solution for infusion 500mL             300 ถุง  7,500.00  7,500.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ำกัด(มหำชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ำกัด(มหำชน)

20 Sodium chloride 900 mg in 100 mL irrigation 
solution

1,000mL          2,000 ขวด  54,000.00  54,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ำกัด(มหำชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ำกัด(มหำชน)

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

3 mL             150 แอมพูล  10,500.00  13,909.50 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

22 Neostigmine methylsulfate 12.5 mg in 5 mL 
solution for injection

5 mL              50 แอมพูล  7,750.00  7,750.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

12 Warfarin sodium tablet 5 mg 100 เม็ด              40 กล่อง

13 Levothyroxine sodium 100 mcg tablet 500 เม็ด              40 กล่อง

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

            100 ไวอัล

15 Sulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet 100 เม็ด             150 กล่อง

16 Bupivacaine 5 mg in 1 mL solution for 
injection,10mL

5 ไวอัล/
กล่อง

             60 กล่อง

17 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution for 
injection

1 mL             400 ไวอัล

18 Ondansetron 4 mg film-coated tablet 100 เม็ด              15 กล่อง

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

20 Sodium chloride 900 mg in 100 mL irrigation 
solution

1,000mL          2,000 ขวด

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

3 mL             150 แอมพูล

22 Neostigmine methylsulfate 12.5 mg in 5 mL 
solution for injection

5 mL              50 แอมพูล

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

วันท่ีของ
สัญญา(ออก

ข้อตกลงใน
สัญญา

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญา

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

769 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

769 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

770 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

771 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

773 /2563 15 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

775 /2563 18 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 45 วัน

26 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

778 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

779 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

8 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

780 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

8 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

781 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

8 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

781 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

8 มิ.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

23 Ceftriaxone 1 g powder for solution for 
injection/infusion,

         6,000 ไวอัล  50,040.00  165,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

24 Omeprazole 40 mg powder for solution for 
injection

         1,500 ไวอัล  18,525.00  18,525.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

25 Nicardipine HCL 10 mg in 10 mL solution for 
injection

10 mL             100 แอมพูล  17,500.00  24,171.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

26 Nicardipine HCL 2 mg in 2 mL solution for 
injection

2 mL              20 แอมพูล  640.00  1,134.20 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

27 Sertraline 50 mg) film-coated tablet 100 เม็ด              60 กล่อง  13,560.00  13,560.00 บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด

28 Sodium chloride 300 mg tablet 250 เม็ด             100 กระปุก  11,000.00  11,000.00 บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ ำกัด

29 Clarithromycin 250 mg film-coated tablet 100 เม็ด              40 กล่อง  26,000.00  53,744.40 บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด

30 Chlorhexidine gluconate 1 g in 100 g cream 200 กรัม              10 กระปุก  2,200.00  2,200.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โรงงำนมิลำโน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โรงงำนมิลำโน

31 Filgrastim 300 mcg in 1 mL solution for 
injection/infusion

1 mL             150 prefill 
syr.

 67,410.00  67,410.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด

32 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

33 Losartan potassium 50 mg film-coated tablet 1,000 เม็ด             150 กล่อง  106,500.00  165,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ำกัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ำกัด



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

23 Ceftriaxone 1 g powder for solution for 
injection/infusion,

         6,000 ไวอัล

24 Omeprazole 40 mg powder for solution for 
injection

         1,500 ไวอัล

25 Nicardipine HCL 10 mg in 10 mL solution for 
injection

10 mL             100 แอมพูล

26 Nicardipine HCL 2 mg in 2 mL solution for 
injection

2 mL              20 แอมพูล

27 Sertraline 50 mg) film-coated tablet 100 เม็ด              60 กล่อง

28 Sodium chloride 300 mg tablet 250 เม็ด             100 กระปุก

29 Clarithromycin 250 mg film-coated tablet 100 เม็ด              40 กล่อง

30 Chlorhexidine gluconate 1 g in 100 g cream 200 กรัม              10 กระปุก

31 Filgrastim 300 mcg in 1 mL solution for 
injection/infusion

1 mL             150 prefill 
syr.

32 Hyaluronate sodium 20 mg in 2 mL solution 
for injection

2 mL              80 prefill

33 Losartan potassium 50 mg film-coated tablet 1,000 เม็ด             150 กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

วันท่ีของ
สัญญา(ออก

ข้อตกลงใน
สัญญา

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญา

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

782 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

8 มิ.ย. 63

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมเขต 8 สัญญำเลขท่ี ข/
017/2562 (SOMECID40)

ตำมสัญญำร่วมเขต 783 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

8 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

784 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

8 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

784 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

8 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

ตำมกฎกระทรวง 785 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

10 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

786 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

10 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

787 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

10 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

788 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

10 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

789 /2563 19 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 45 วัน

23 มิ.ย. 63

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยำบำลสัญญำเลขท่ี 
2/2563 (suplasyn)

ตำมสัญญำ e-bidding
 รพ.วำนรนิวำส 
2/2563

790 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

11 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

791 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

12 มิ.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

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

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ำกัด

35 Digoxin 250 mcg tablet 1,000 เม็ด                3 กล่อง  960.00  2,610.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ำกัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ำกัด

36 Aciclovir 400 mg tablet 70 เม็ด              40 กล่อง  7,120.00  7,196.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ำกัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ำกัด

37 Fenofibrate 300 mg capsule, hard 100 เม็ด              30 กล่อง  11,220.00  16,050.00 บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด

38 Amlodipine 5 mg tablet 100 เม็ด          1,000 กล่อง  38,520.00  90,000.00 บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด

39 Amlodipine 10 mg tablet 100 เม็ด          1,000 กล่อง  69,550.00  131,000.00 บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด

40 Folinic acid 50mg in 5 mL solution for 
injection

5 mL             600 ไวอัล  51,000.00  211,218.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญ
ฟำร์มำซี

41 ฉลากยาแบบมีกาวในตัว พิมพ์ "โรงพยาบาลวานร
นิวาส"

      370,000 ดวง  99,900.00  99,900.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส จี เทรด
ด้ิง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส จี เทรด
ด้ิง

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

1 mL          1,000 แอมพูล  11,000.00  12,840.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

43 Chlorpromazine hydrochloride 100 mg film-
coated tablet

1,000 เม็ด              60 กระปุก  30,900.00  30,944.40 บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติ
คอล จ ำกัด

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

               4 ไวอัล  83,460.00  83,460.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

34 Lubricating Jelly Water Soluble 50 กรัม             100 หลอด

35 Digoxin 250 mcg tablet 1,000 เม็ด                3 กล่อง

36 Aciclovir 400 mg tablet 70 เม็ด              40 กล่อง

37 Fenofibrate 300 mg capsule, hard 100 เม็ด              30 กล่อง

38 Amlodipine 5 mg tablet 100 เม็ด          1,000 กล่อง

39 Amlodipine 10 mg tablet 100 เม็ด          1,000 กล่อง

40 Folinic acid 50mg in 5 mL solution for 
injection

5 mL             600 ไวอัล

41 ฉลากยาแบบมีกาวในตัว พิมพ์ "โรงพยาบาลวานร
นิวาส"

      370,000 ดวง

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

1 mL          1,000 แอมพูล

43 Chlorpromazine hydrochloride 100 mg film-
coated tablet

1,000 เม็ด              60 กระปุก

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

               4 ไวอัล

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

วันท่ีของ
สัญญา(ออก

ข้อตกลงใน
สัญญา

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญา

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

792 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

12 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

793 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

12 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

793 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

12 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

794 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

12 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

795 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

12 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

796 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

12 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

797 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

15 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

798 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

17 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

799 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

18 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

800 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

801 /2563 21 พ.ค. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

1 มิ.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

45 Metronidazole 500 mg in 100 mL solution 
for infusion

100 mL          3,000 ขวด  44,040.00  45,300.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 
จ ำกัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 
จ ำกัด

46 Metformin HCL 500 mg tablet 1,000 เม็ด             230 กล่อง  67,850.00  92,000.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด

47 Tranexamic acid 500 mg capsule, hard 500 เม็ด              10 กระปุก  14,000.00  14,000.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด

48 Fluoxetine 20 mg capsule, hard 500 เม็ด              40 กล่อง  12,800.00  15,194.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด

49 Amoxicillin 500 mg capsule, hard 500 เม็ด              40 กล่อง  22,800.00  34,026.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด

50 Amoxicillin 125 mg in 5 mL powder for oral 
suspension

60 mL          1,000 ขวด  9,500.00  12,840.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด

51 Diclofenac sodium 25 mg gastro-resistant 
tablet,

1,000 เม็ด              40 กล่อง  4,800.00  17,600.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด

52 Guaifenesin 100 mg tablet 500 เม็ด              50 กล่อง  7,500.00  30,179.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด

53 Paracetamol 500 mg tablet 1,000 เม็ด             200 กล่อง  68,000.00  68,000.00 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด

54 Spironolactone 25 mg tablet 500 เม็ด              10 กล่อง  4,000.00  4,301.40 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

55 Manidipine hydrochloride 20 mg tablet 100 เม็ด             300 กล่อง  60,000.00  60,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

45 Metronidazole 500 mg in 100 mL solution 
for infusion

100 mL          3,000 ขวด

46 Metformin HCL 500 mg tablet 1,000 เม็ด             230 กล่อง

47 Tranexamic acid 500 mg capsule, hard 500 เม็ด              10 กระปุก

48 Fluoxetine 20 mg capsule, hard 500 เม็ด              40 กล่อง

49 Amoxicillin 500 mg capsule, hard 500 เม็ด              40 กล่อง

50 Amoxicillin 125 mg in 5 mL powder for oral 
suspension

60 mL          1,000 ขวด

51 Diclofenac sodium 25 mg gastro-resistant 
tablet,

1,000 เม็ด              40 กล่อง

52 Guaifenesin 100 mg tablet 500 เม็ด              50 กล่อง

53 Paracetamol 500 mg tablet 1,000 เม็ด             200 กล่อง

54 Spironolactone 25 mg tablet 500 เม็ด              10 กล่อง

55 Manidipine hydrochloride 20 mg tablet 100 เม็ด             300 กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

วันท่ีของ
สัญญา(ออก

ข้อตกลงใน
สัญญา

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญา

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

802 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

18 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

803 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

15 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

804 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

804 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

804 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

805 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

805 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

805 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

805 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

806 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

ตำมกฎกระทรวง 807 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

56 Insulin human 100 iu in 1 mL solution for 
injection

10 mL              30 ขวด  2,040.00  3,750.00 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

57 Isophane insulin 100 iu in 1 mL suspension 
for injection

10 mL             400 ไวอัล  25,600.00  50,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

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

10 mL          1,500 ขวด  96,300.00  187,500.00 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

59 Enalapril maleate 5 mg tablet 1,000 เม็ด             200 กล่อง  52,000.00  60,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ำกัด

60 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 ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

61 Antacid tablet 500 เม็ด              30 กล่อง  5,400.00  5,400.00 บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด

62 Colchicine 600 mcg tablet 500 เม็ด              50 กล่อง  11,000.00  12,500.00 บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด

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

64 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 ำกัด บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด

65 Dextrose 5 g + sodium chloride 300 mg in 
100 mL solution for infusion

500 mL          1,200 ถุง  30,000.00  30,000.00 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด

66 Dextrose 5 g in 100 mL solution for infusion 1000 mL              20 ถุง  590.00  590.00 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

56 Insulin human 100 iu in 1 mL solution for 
injection

10 mL              30 ขวด

57 Isophane insulin 100 iu in 1 mL suspension 
for injection

10 mL             400 ไวอัล

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

10 mL          1,500 ขวด

59 Enalapril maleate 5 mg tablet 1,000 เม็ด             200 กล่อง

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

1,448 L             100 ถุง

61 Antacid tablet 500 เม็ด              30 กล่อง

62 Colchicine 600 mcg tablet 500 เม็ด              50 กล่อง

63 Water solution for infusion 100 mL          5,000 ถุง

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

1,000 mL             200 ถุง

65 Dextrose 5 g + sodium chloride 300 mg in 
100 mL solution for infusion

500 mL          1,200 ถุง

66 Dextrose 5 g in 100 mL solution for infusion 1000 mL              20 ถุง

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

วันท่ีของ
สัญญา(ออก

ข้อตกลงใน
สัญญา

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญา

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

808 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

809 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

810 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

811 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

17 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

812 /2563 4 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

8 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

815 /2563 5 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

17 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

815 /2563 5 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

17 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

816 /2563 5 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

18 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

817 /2563 5 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

18 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

817 /2563 5 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

18 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

817 /2563 5 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

18 มิ.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

67 LACTATED RINGER'S solution for infusion 1,000 mL             700 ถุง  28,700.00  28,700.00 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด

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

1,000 mL          2,000 ถุง  59,000.00  59,000.00 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด

69 Dextrose 5 g in 100 mL solution for infusion 100 mL          2,000 ถุง  27,800.00  27,800.00 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ำกัด

70 Adenosine 6 mg in2 mL solution for 
injection

2 mL*6 vial                3 กล่อง  6,940.02  6,940.02 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

71 Alfacalcidol 0.25 mcg capsule, soft 100 เม็ด              20 กล่อง  2,120.10  5,420.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

72 Digoxin 50 mcg in 1 mL oral solution 60 mL                5 ขวด  877.40  877.40 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

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

120 dose             200 กล่อง  44,726.00  114,490.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

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

120 dose              50 กล่อง  11,449.00  12,037.50 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

75 Mannitol 20 g in 100 mL solution for infusion 250 mL              20 ถุง  3,210.00  3,210.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

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

60 โดส             150 กล่อง  57,780.00  103,041.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

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

60 โดส             500 กล่อง  231,120.00  231,120.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

67 LACTATED RINGER'S solution for infusion 1,000 mL             700 ถุง

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

1,000 mL          2,000 ถุง

69 Dextrose 5 g in 100 mL solution for infusion 100 mL          2,000 ถุง

70 Adenosine 6 mg in2 mL solution for 
injection

2 mL*6 vial                3 กล่อง

71 Alfacalcidol 0.25 mcg capsule, soft 100 เม็ด              20 กล่อง

72 Digoxin 50 mcg in 1 mL oral solution 60 mL                5 ขวด

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

120 dose             200 กล่อง

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

120 dose              50 กล่อง

75 Mannitol 20 g in 100 mL solution for infusion 250 mL              20 ถุง

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

60 โดส             150 กล่อง

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

60 โดส             500 กล่อง

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

วันท่ีของ
สัญญา(ออก

ข้อตกลงใน
สัญญา

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญา

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

817 /2563 5 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

18 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

818 /2563 5 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

18 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

819 /2563 5 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

18 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

822 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

11 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

825 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

10 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

826 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

10 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

827 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

10 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

828 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

10 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

829 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

12 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

830 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

10 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

831 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

10 มิ.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

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

120 โดส             120 กล่อง  67,538.40  68,052.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

79 Aspirin 300 mg gastro-resistant tablet 1,000 เม็ด                5 กระปุก  1,391.00  1,400.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด

80 Ferrous fumarate 45 mg in 0.6 mL oral 
drops, suspension

15 mL          2,500 ขวด  101,650.00  101,650.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด

81 Clopidogrel 75 mg film-coated tablet 30 เม็ด             300 กล่อง  48,150.00  126,630.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด

82 Sodium bicarbonate 300 mg tablet 1,000 เม็ด             150 กระปุก  11,100.00  13,500.00 บริษัท ห้ำงขำยยำตรำเจ็ดดำว 
จ ำกัด

บริษัท ห้ำงขำยยำตรำเจ็ดดำว 
จ ำกัด

83 Levothyroxine sodium 100 mcg tablet 500 เม็ด              30 กล่อง  4,650.00  9,450.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด

84 Warfarin sodium tablet 5 mg 100 เม็ด              40 กล่อง  8,000.00  14,800.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด

85 Montelukast 10 mg film-coated tablet 28 เม็ด              60 กล่อง  7,960.80  11,844.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด

86 Enalapril maleate 5 mg tablet 1,000 เม็ด             120 กล่อง  30,000.00  36,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ำกัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ำกัด

87 Losartan potassium 50 mg film-coated tablet 1,000 เม็ด             100 กล่อง  71,000.00  110,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ำกัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ำกัด

88 (fenoterol 31.25mg+ ipratropium 12.5mg in 
100 mL)NB. SOL.

4 mL             200 ยูนิต  1,400.00  1,400.00 บริษัท ฟำร์มำ อินโนวำ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำ อินโนวำ จ ำกัด



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

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

120 โดส             120 กล่อง

79 Aspirin 300 mg gastro-resistant tablet 1,000 เม็ด                5 กระปุก

80 Ferrous fumarate 45 mg in 0.6 mL oral 
drops, suspension

15 mL          2,500 ขวด

81 Clopidogrel 75 mg film-coated tablet 30 เม็ด             300 กล่อง

82 Sodium bicarbonate 300 mg tablet 1,000 เม็ด             150 กระปุก

83 Levothyroxine sodium 100 mcg tablet 500 เม็ด              30 กล่อง

84 Warfarin sodium tablet 5 mg 100 เม็ด              40 กล่อง

85 Montelukast 10 mg film-coated tablet 28 เม็ด              60 กล่อง

86 Enalapril maleate 5 mg tablet 1,000 เม็ด             120 กล่อง

87 Losartan potassium 50 mg film-coated tablet 1,000 เม็ด             100 กล่อง

88 (fenoterol 31.25mg+ ipratropium 12.5mg in 
100 mL)NB. SOL.

4 mL             200 ยูนิต

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

วันท่ีของ
สัญญา(ออก

ข้อตกลงใน
สัญญา

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญา

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

832 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

833 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

834 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

836 /2563 8 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

26 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

842 /2563 10 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

18 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

843 /2563 10 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

843 /2563 10 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

843 /2563 10 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

16 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

844 /2563 10 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

23 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

845 /2563 10 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

846 /2563 10 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

89 Potassium chloride 20 meq in 10 mL  for 
solution for infusion

10 mL             600 unit 
dose

 4,800.00  4,800.00 บริษัท ฟำร์มำ อินโนวำ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำ อินโนวำ จ ำกัด

90 Salbutamol 2.5 mg in 2.5 mL nebuliser 
solution

2.5 mL             600 unit 
dose

 3,600.00  4,692.00 บริษัท ฟำร์มำ อินโนวำ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำ อินโนวำ จ ำกัด

91 Tetanus toxoid 40 iu in 0.5 mL suspension 
for injection

0.5 mL             110 แอมพูล  2,090.00  2,090.00 บริษัท มำสุ จ ำกัด บริษัท มำสุ จ ำกัด

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

4 mL             200 แอมพูล  14,000.00  14,000.00 บริษัท มำสุ จ ำกัด บริษัท มำสุ จ ำกัด

93 Diazepam 5 mg tablet เม็ด              10 กระปุก  4,500.00  5,000.00 บริษัท เมดิซีน ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท เมดิซีน ซัพพลำย จ ำกัด

94 Allopurinol 100 mg tablet 1,000 เม็ด              60 กระปุก  32,400.00  46,800.00 บริษัท เมดิซีน ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท เมดิซีน ซัพพลำย จ ำกัด

95 Triamcinolone acetonide 40 mg in 1 mL 
suspension for injection

1 mL              50 ไวอัล  2,750.00  2,750.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

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

50 ซอง              10 กล่อง  1,500.00  1,500.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

97 Ondansetron 4 mg film-coated tablet 100 เม็ด              15 กล่อง  9,630.00  9,630.00 บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล 
จ ำกัด

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล 
จ ำกัด

98 Meropenem 1 g powder for solution for 
injection/infusion

         1,000 ไวอัล  93,090.00  93,090.00 บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล 
จ ำกัด

บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล 
จ ำกัด

99 Cisplatin 50 mg in 50 mL concentrate for 
solution for infusion

50 mL              30 ไวอัล  8,025.00  13,417.80 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกัด บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกัด



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

89 Potassium chloride 20 meq in 10 mL  for 
solution for infusion

10 mL             600 unit 
dose

90 Salbutamol 2.5 mg in 2.5 mL nebuliser 
solution

2.5 mL             600 unit 
dose

91 Tetanus toxoid 40 iu in 0.5 mL suspension 
for injection

0.5 mL             110 แอมพูล

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

4 mL             200 แอมพูล

93 Diazepam 5 mg tablet เม็ด              10 กระปุก

94 Allopurinol 100 mg tablet 1,000 เม็ด              60 กระปุก

95 Triamcinolone acetonide 40 mg in 1 mL 
suspension for injection

1 mL              50 ไวอัล

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

50 ซอง              10 กล่อง

97 Ondansetron 4 mg film-coated tablet 100 เม็ด              15 กล่อง

98 Meropenem 1 g powder for solution for 
injection/infusion

         1,000 ไวอัล

99 Cisplatin 50 mg in 50 mL concentrate for 
solution for infusion

50 mL              30 ไวอัล

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

วันท่ีของ
สัญญา(ออก

ข้อตกลงใน
สัญญา

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญา

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

846 /2563 10 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

846 /2563 10 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

848 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

848 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

849 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

849 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

850 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

850 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

22 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

851 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

26 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ซ)เป็น
กรณีอ่ืนตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง

ตำมกฎกระทรวง 852 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

26 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

854 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

19 มิ.ย. 63



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

100 Paclitaxel 300 mg in 50 mL concentrate for 
solution for infusion

50 mL              20 ไวอัล  25,680.00  37,095.80 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกัด บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ำกัด

101 Amlodipine 5 mg tablet 100 เม็ด          3,000 กล่อง  115,560.00  270,000.00 บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด

102 Sevoflurane 100 mL in 100 mL inhalation 
vapour, liquid

250 mL              20 ขวด  69,550.00  69,550.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

 3,552,525.72



ล ำดับ ช่ือยำ  บรรจุ  จ ำนวน  หน่วย

100 Paclitaxel 300 mg in 50 mL concentrate for 
solution for infusion

50 mL              20 ไวอัล

101 Amlodipine 5 mg tablet 100 เม็ด          3,000 กล่อง

102 Sevoflurane 100 mL in 100 mL inhalation 
vapour, liquid

250 mL              20 ขวด

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

วันท่ีของ
สัญญา(ออก

ข้อตกลงใน
สัญญา

วันท่ีตรวจรับเลขท่ีสัญญา

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

855 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

23 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

856 /2563 15 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

26 มิ.ย. 63

เฉพำะเจำะจง 56(2)(ข)เป็น
วงเงินไม่เกินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง(500,000 บำท)

ตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะ

861 /2563 22 มิ.ย. 63 ส่งมอบไม่
เกิน 30 วัน

26 มิ.ย. 63


