




แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท inv

1 Lorazepam 1 mg tablet 1,000               20 กระปุก  7,000.00  7,019.20 547 /2564 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 214102462

2 Clonazepam 500 mcg tablet 500 เม็ด               20 กล่อง  4,900.00  5,001.20 547 /2564 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 214102462

3 Lorazepam 2 mg tablet 1,000               10 กระปุก  8,000.00  8,000.00 547 /2564 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 214102462

4 Hydralazine hydrochloride 25 mg film-
coated tablet

500 เม็ด             300 กล่อง  108,000.00  225,021.00 548 /2564 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

212117800

5 Ampicillin 1 g powder for solution for 
injection

-          1,000 ไวอัล  15,000.00  18,000.00 549 /2564 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969)จ ากัด

121010366

6 Cefazolin 1 g powder for solution for 
injection

-          2,500 ไวอัล  40,500.00  42,525.00 550 /2564 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969)จ ากัด

121041120

7 Metformin HCL 500 mg tablet 1,000 
เม็ด

            330 กล่อง  97,350.00  132,000.00 551 /2564 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6403003513

8 Domperidone 10 mg tablet 1,000 
เม็ด

              50 กล่อง  7,500.00  16,000.00 552 /2564 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6404002799

9 Lubricating Jelly Water Soluble 50 กรัม             300 หลอด  7,500.00  7,500.00 570 /2564 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
(1979)จ ากัด

T6404/11789

10 ผงเกลือแร่ส าหรับผู้ใหญ่ 5.5 กรัม 50 ซอง             400 กล่อง  39,804.00  39,804.00 571 /2564 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 64015654

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

3 mL             600 penfill  39,000.00  46,866.00 572 /2564 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

641044375

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

1 Lorazepam 1 mg tablet

2 Clonazepam 500 mcg tablet

3 Lorazepam 2 mg tablet

4 Hydralazine hydrochloride 25 mg film-
coated tablet

5 Ampicillin 1 g powder for solution for 
injection

6 Cefazolin 1 g powder for solution for 
injection

7 Metformin HCL 500 mg tablet

8 Domperidone 10 mg tablet

9 Lubricating Jelly Water Soluble

10 ผงเกลือแร่ส าหรับผู้ใหญ่ 5.5 กรัม

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

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3 พ.ค. 64 16 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

18 พ.ค. 64 16 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
65 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 22 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

14 พ.ค. 64 22 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

12 พ.ค. 64 22 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

12 Rabies immunoglobulin (horse) 1000 
iu in 5 mL solution for injection

5 mL               60 ไวอัล  31,200.00  31,200.00 573 /2564 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 640008996

13  (diphtheria toxoid 2 Lf + tetanus 
toxoid 8.8 Lf in 0.5 mL) suspension 
for injection

0.5 mL             300 แอมพูล  8,400.00  8,400.00 573 /2564 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 640008996

14 Tramadol HCL 50 mg in 1 mL 
solution for injection

2 mL          1,000 แอมพูล  5,000.00  6,420.00 574 /2564 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

PIS210426-084

15 Letrozole 2.5 mg film-coated tablet 30 เม็ด               10 กล่อง  6,500.00  8,880.00 574 /2564 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

PIS210426-084

16 Gabapentin 300 mg capsule, hard 100 เม็ด             550 กล่อง  110,000.00  192,500.00 576 /2564 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 104210400261

17 Amlodipine 10 mg tablet 100 เม็ด          1,400 กล่อง  97,370.00  183,400.00 577 /2564 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 102210400290

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

100 เม็ด               20 กล่อง  10,600.00  10,600.00 578 /2564 บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

C640202740

19 Sodium bicarbonate 300 mg tablet 1,000 
เม็ด

              50 กระปุก  3,900.00  4,500.00 579 /2564 บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลม
ทองการแพทย์ จ ากัด

DS947/00062

20 Syrup simplex 450 mL               60 ขวด  5,778.00  5,778.00 580 /2564 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 3-2100423

21 Propylene glycol 450 mL                  2 ขวด  428.00  428.00 580 /2564 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 3-2100423

22 Propyl paraben 450 gm                  2 ขวด  1,626.40  1,626.40 580 /2564 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 3-2100423



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

12 Rabies immunoglobulin (horse) 1000 
iu in 5 mL solution for injection

13  (diphtheria toxoid 2 Lf + tetanus 
toxoid 8.8 Lf in 0.5 mL) suspension 
for injection14 Tramadol HCL 50 mg in 1 mL 
solution for injection

15 Letrozole 2.5 mg film-coated tablet

16 Gabapentin 300 mg capsule, hard

17 Amlodipine 10 mg tablet

18 Paracetamol 325 mg + Tramadol 
hydrochloride 37.5 mg film-coated 
tablet19 Sodium bicarbonate 300 mg tablet

20 Syrup simplex

21 Propylene glycol

22 Propyl paraben

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3 พ.ค. 64 22 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 22 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 22 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 22 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

5 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

5 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

5 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

5 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

23 Methyl paraben 450 gm                  1 ขวด  850.65  850.65 580 /2564 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 3-2100423

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

500 mL             800 ถุง  20,000.00  20,000.00 581 /2564 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด 8210501075

25 LACTATED RINGER'S solution for 
infusion

1,000 mL          1,000 ถุง  41,000.00  41,000.00 581 /2564 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด 8210501075

26 NaCl 900 mg in 100 mL solution for 
infusion

500mL             600 ถุง  15,000.00  15,000.00 581 /2564 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด 8210501075

27 Dextrose 5 g in 100 mL solution for 
infusion

1000 mL             100 ถุง  2,950.00  2,950.00 581 /2564 บริษัท วี.แอน.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด 8210501075

28 Lorazepam 500 mcg tablet 1,000 
เม็ด

              60 กล่อง  13,200.00  13,225.20 582 /2564 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 64013410

29 Ondansetron 4 mg film-coated tablet 100 เม็ด               20 กล่อง  12,840.00  12,840.00 583 /2564 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

1210405685

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

4 mL             400 แอมพูล  7,019.20  7,020.00 583 /2564 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

1210405685

31 Iron sucrose 100 mg in 5 mL solution 
for injection

5 mL             100 แอมพูล  12,412.00  12,412.00 584 /2564 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด 1064009476

32 Amoxicillin 875 mg + Clavulanic acid 
125 mg film-coated tablet

14 เม็ด             600 กล่อง  42,600.00  55,104.00 585 /2564 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
 จ ากัด

BI0001/64040564

33 Sulfasalazine 500 mg gastro-resistant 
tablet

100 เม็ด 300            กล่อง 55,500.00       192,600.00      587 /2564 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

PIN2104345



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

23 Methyl paraben

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

25 LACTATED RINGER'S solution for 
infusion

26 NaCl 900 mg in 100 mL solution for 
infusion

27 Dextrose 5 g in 100 mL solution for 
infusion

28 Lorazepam 500 mcg tablet

29 Ondansetron 4 mg film-coated tablet

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

31 Iron sucrose 100 mg in 5 mL solution 
for injection

32 Amoxicillin 875 mg + Clavulanic acid 
125 mg film-coated tablet

33 Sulfasalazine 500 mg gastro-resistant 
tablet

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

5 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

19 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

19 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

19 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

19 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

5 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
35 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
35 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

11 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

11 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
45 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
35 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

34 ฉลากยาแบบมีกาวในตัว พิมพ์ "ยาความเส่ียง
สูง"

- 200,000     ดวง 90,000.00       90,000.00        588 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส จี เทรดด้ิง 058/055

35 Dimenhydrinate 50 mg in 1 mL 
solution for injection

1 mL 300            แอมพูล 1,200.00          1,200.00          589 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

690742

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

20 mL 200            ขวด 18,400.00       19,000.00        589 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

690742

37 Salbutamol 500 mg in 100 mL 
nebuliser solution

20 mL 80              ขวด 4,000.00          4,200.00          589 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

690742

38 Dexamethasone 5 mg in 1 mL 
solution for injection

1 mL 2,000         แอมพูล 10,600.00       11,360.00        589 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

690742

39 Methylergometrine maleate 200 mcg 
in 1 mL solution for injection

1 mL 100            แอมพูล 800.00            800.00             589 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตตอร่ี

690742

40 ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 mL          3,000 ขวด  36,000.00  36,000.00 590 /2564 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 64050878

41 ยาจันทน์ลีลาแคปซูล 500 มิลลิกรัม 100 เม็ด 10              กล่อง 900.00            900.00             590 /2564 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 64050878

42 ขม้ินชันแคปซูล 500 มิลลิกรัม 100 เม็ด             300 กล่อง  24,000.00  24,000.00 590 /2564 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 64050878

43 ใบมะขามแขกแคปซูล 450 มิลลิกรัม 100 เม็ด             300 กล่อง  30,000.00  30,000.00 591 /2564 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 64050879

44 Perphenazine 16 mg film-coated 
tablet

1,000 
เม็ด

              15 กระปุก  18,690.00  18,690.00 592 /2564 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

036/641759



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

34 ฉลากยาแบบมีกาวในตัว พิมพ์ "ยาความเส่ียง
สูง"

35 Dimenhydrinate 50 mg in 1 mL 
solution for injection

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

37 Salbutamol 500 mg in 100 mL 
nebuliser solution

38 Dexamethasone 5 mg in 1 mL 
solution for injection

39 Methylergometrine maleate 200 mcg 
in 1 mL solution for injection

40 ยาแก้ไอมะขามป้อม

41 ยาจันทน์ลีลาแคปซูล 500 มิลลิกรัม

42 ขม้ินชันแคปซูล 500 มิลลิกรัม

43 ใบมะขามแขกแคปซูล 450 มิลลิกรัม

44 Perphenazine 16 mg film-coated 
tablet

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
35 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
35 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
35 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
35 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
35 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
35 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

45 Trazodone 50 mg tablet 500 เม็ด                  5 กล่อง  3,445.00  4,001.80 592 /2564 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

036/641759

46 Nortriptyline 10 mg film-coated tablet 1,000 
เม็ด

                 5 กล่อง  2,925.00  2,950.00 592 /2564 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

036/641759

47 Haloperidol 500 mcg tablet 1,000 
เม็ด

                 5 กระปุก  900.00  904.15 592 /2564 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

036/641759

48 Alendronic acid 70 mg tablet 4 เม็ด               80 กล่อง  11,984.00  11,984.00 593 /2564 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

C64050257

49 Lactulose 66.7 g in 100 mL syrup 100 mL             700 ขวด  31,458.00  41,195.00 593 /2564 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

C64050257

50 Mecobalamin 500 mcg film-coated 
tablet

30 เม็ด             300 กล่อง  6,741.00  6,741.00 593 /2564 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

C64050257

51 Medroxyprogesterone acetate 150 
mg in 3 mL suspension for injection

3 mL             500 ไวอัล  5,350.00  5,350.00 594 /2564 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969)จ ากัด

121050953

52 Etonogestrel 68 mg implant               70 implan
t

 128,079.00  128,079.00 602 /2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1167261034

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

120 dose               50 กล่อง  11,449.00  12,037.50 604 /2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1167271250

54 Mannitol 20 g in 100 mL solution for 
infusion

250 mL               10 ถุง  1,605.00  1,605.00 606 /2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1167254264

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

60 โดส             120 กล่อง  46,224.00  46,224.00 608 /2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1167272619



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

45 Trazodone 50 mg tablet

46 Nortriptyline 10 mg film-coated tablet

47 Haloperidol 500 mcg tablet

48 Alendronic acid 70 mg tablet

49 Lactulose 66.7 g in 100 mL syrup

50 Mecobalamin 500 mcg film-coated 
tablet

51 Medroxyprogesterone acetate 150 
mg in 3 mL suspension for injection

52 Etonogestrel 68 mg implant

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

54 Mannitol 20 g in 100 mL solution for 
infusion

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

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

24 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 30 มี.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
60 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

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

120 dose               60 อัน  22,277.40  22,566.60 610 /2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1167262681

57
Digoxin 50 mcg in 1 mL oral solution

60 mL                  5 ขวด  877.40  877.40 612 /2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1167456881

58 Adenosine 6 mg in2 mL solution for 
injection

2 mL*6  
vial

                 4 กล่อง  9,253.36  9,253.44 614 /2564 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

5333838280

59 Valproate sodium 500 mg prolonged-
release table

30 เม็ด               70 กระปุก  21,121.80  21,147.00 616 /2564 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

5333973961

60 Irinotecan HCL trihydrate 300 mg in 
15 mL concentrate for solution for 
infusion

15 mL               20 ไวอัล  119,840.00  176,050.00 628 /2564 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด MB21/1377

61 Gemcitabine 200 mg powder for 
solution for infusion

-               50 ไวอัล  10,700.00  26,750.00 632 /2564 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด MB21/1413

62 Gemcitabine 1000 mg powder for 
solution for infusion

-               20 ไวอัล  25,680.00  32,100.00 633 /2564 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด MB21/1414

63 Dicycloverine hydrochloride 10 mg 
film-coated tablet

1,000 
เม็ด

              20 กระปุก  8,000.00  8,000.00 634 /2564 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

212118186

64 Perphenazine 8 mg film-coated tablet 500 เม็ด             100 กล่อง  24,300.00  58,000.00 634 /2564 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

212118186

65 Verapamil hydrochloride 40 mg 
coated tablet

500 เม็ด                  5 กระปุก  2,100.00  2,500.00 634 /2564 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

212118186

66 Terbutaline sulfate 2.5 mg tablet 1,000 
เม็ด

                 2 กระปุก  400.00  420.00 634 /2564 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

212118186



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

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

57
Digoxin 50 mcg in 1 mL oral solution

58 Adenosine 6 mg in2 mL solution for 
injection

59 Valproate sodium 500 mg prolonged-
release table

60 Irinotecan HCL trihydrate 300 mg in 
15 mL concentrate for solution for 
infusion61 Gemcitabine 200 mg powder for 
solution for infusion

62 Gemcitabine 1000 mg powder for 
solution for infusion

63 Dicycloverine hydrochloride 10 mg 
film-coated tablet

64 Perphenazine 8 mg film-coated tablet

65 Verapamil hydrochloride 40 mg 
coated tablet

66 Terbutaline sulfate 2.5 mg tablet

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3 พ.ค. 64 16 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

27 พ.ค. 64 16 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 16 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

12 พ.ค. 64 16 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 22 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 27 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

3 พ.ค. 64 27 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

67 Dimenhydrinate 50 mg tablet 1,000 
เม็ด

              30 กล่อง  5,250.00  6,300.00 634 /2564 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

212118186

68 Enalapril maleate 5 mg tablet 1,000 
เม็ด

            250 กล่อง  62,500.00  75,000.00 635 /2564 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

212118270

69 Clotrimazole 1 g in 100 g cream 5 Gm             960 หลอด  7,200.00  8,160.00 636 /2564 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6405003408

70 Guaifenesin 100 mg tablet 1,000เม็ด               60 กระปุก  9,000.00  36,208.80 636 /2564 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6405003408

71 Domperidone 10 mg tablet 1,000 
เม็ด

              50 กล่อง  7,500.00  16,000.00 636 /2564 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6405003408

72 Urea 10 g in 100 g cream 30 กรัม             240 หลอด  13,920.00  13,920.00 636 /2564 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6405003408

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

1,000 
เม็ด

              50 กล่อง  17,500.00  17,500.00 636 /2564 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6405003408

74 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution 
for injection

1 mL             100 ไวอัล  20,865.00  20,865.00 637 /2564 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด 1064010601

75 Rabies immunoglobulin (horse) 1000 
iu in 5 mL solution for injection

5 mL               60 ไวอัล  31,200.00  31,200.00 638 /2564 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 640010963

76 Gemcitabine 1000 mg powder for 
solution for infusion

-               50 ไวอัล  64,200.00  80,250.00 640 /2564 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด MB21/1513

77 Insulin aspart 30 iu+aspart protamine 
70 iu in 1 mL suspension for injection

3 mL               30 ไวอัล  5,296.50  5,296.50 641 /2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1167359387



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

67 Dimenhydrinate 50 mg tablet

68 Enalapril maleate 5 mg tablet

69 Clotrimazole 1 g in 100 g cream

70 Guaifenesin 100 mg tablet

71 Domperidone 10 mg tablet

72 Urea 10 g in 100 g cream

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

74 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution 
for injection

75 Rabies immunoglobulin (horse) 1000 
iu in 5 mL solution for injection

76 Gemcitabine 1000 mg powder for 
solution for infusion

77 Insulin aspart 30 iu+aspart protamine 
70 iu in 1 mL suspension for injection

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

20 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

11 พ.ค. 64 3 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

11 พ.ค. 64 5 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

78 Progesterone 200 mg capsule, soft 15 เม็ด               40 กล่อง  11,941.20  11,940.80 642 /2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1167445832

79 Manidipine hydrochloride 20 mg 
tablet

500 เม็ด             120 กล่อง  90,000.00  180,000.00 644 /2564 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

641048894

80 Pioglitazone 30 mg tablet 500 เม็ด             150 กล่อง  60,000.00  137,250.00 645 /2564 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

641048895

81 Insulin human 30 iu +Iisophane 
insulin 70 iu in 1 mL suspension for 
injection

10 mL          2,000 ไวอัล  128,400.00  250,000.00 646 /2564 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

641048896

82 Isophane insulin 100 iu in 1 mL 
suspension for injection

10 mL             600 ไวอัล  38,400.00  75,000.00 647 /2564 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

641048904

83 Spironolactone 25 mg tablet 500 เม็ด               30 กล่อง  12,000.00  12,904.20 647 /2564 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

641048904

84 Baclofen 10 mg tablet 500 เม็ด               15 กล่อง  4,275.00  13,201.20 648 /2564 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 64015693

85 Roxithromycin 150 mg film-coated 
tablet

500 เม็ด                  5 กล่อง  2,125.00  3,775.00 648 /2564 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 64015693

86 Propylthiouracil 50 mg tablet 500 เม็ด               10 กล่อง  2,600.00  2,675.00 648 /2564 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 64015693

87 Ceftazidime 1 g powder for solution 
for injection

-          4,000 ไวอัล  96,000.00  111,280.00 649 /2564 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 2021051483

88 Doxazosin 4 mg tablet 100 เม็ด             500 กล่อง  25,000.00  34,500.00 650 /2564 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 2021051487



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

78 Progesterone 200 mg capsule, soft

79 Manidipine hydrochloride 20 mg 
tablet

80 Pioglitazone 30 mg tablet

81 Insulin human 30 iu +Iisophane 
insulin 70 iu in 1 mL suspension for 
injection82 Isophane insulin 100 iu in 1 mL 
suspension for injection

83 Spironolactone 25 mg tablet

84 Baclofen 10 mg tablet

85 Roxithromycin 150 mg film-coated 
tablet

86 Propylthiouracil 50 mg tablet

87 Ceftazidime 1 g powder for solution 
for injection

88 Doxazosin 4 mg tablet

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

89 Octreotide 100 mcg in 1 mL solution 
for injection

1 mL             600 แอมพูล  99,000.00  99,000.00 651 /2564 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

SIS210420-102

90 Atenolol 50 mg tablet 100 เม็ด             150 กล่อง  2,836.04  5,250.00 652 /2564 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด DIS210518-064

91 Nifedipine 20 mg prolonged-release 
tablet

100 เม็ด                  3 กล่อง  199.02  510.00 652 /2564 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด DIS210518-064

92 Ciprofloxacin 200 mg in 100 mL 
solution for infusion

100 mL             300 ขวด  8,346.00  14,445.00 652 /2564 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด DIS210518-064

93 Tramadol HCL 50 mg in 1 mL 
solution for injection

2 mL          1,200 แอมพูล  6,000.00  7,704.00 653 /2564 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

PIS210518-058

94 Tetanus toxoid 40 iu in 0.5 mL 
suspension for injection

0.5 mL               50 แอมพูล  950.00  950.00 654 /2564 บริษัท มาสุ จ ากัด 199826

95 Diphtheria toxoid 5 Lf + tetanus 
toxoid 5 Lf in 0.5 mL) suspension for 
injection

0.5 mL             300 แอมพูล  6,300.00  6,300.00 654 /2564 บริษัท มาสุ จ ากัด 199826

96 NaCl 3 g in 100 mL solution for 
infusion

500 mL               60 ขวด  1,824.00  1,824.00 655 /2564 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

21IN08051442

97 Dextrose 5 g in 100 mL solution for 
infusion

500 mL             300 ขวด  7,500.00  7,500.00 655 /2564 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

21IN08051442

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

500 mL             200 ขวด  5,000.00  5,000.00 655 /2564 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

21IN08051442

99 Etoricoxib 60 mg film-coated tablet 30 เม็ด 100            กล่อง 45,000.00       71,220.00        656 /2564 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
 จ ากัด

BI0001/64050477



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

89 Octreotide 100 mcg in 1 mL solution 
for injection

90 Atenolol 50 mg tablet

91 Nifedipine 20 mg prolonged-release 
tablet

92 Ciprofloxacin 200 mg in 100 mL 
solution for infusion

93 Tramadol HCL 50 mg in 1 mL 
solution for injection

94 Tetanus toxoid 40 iu in 0.5 mL 
suspension for injection

95 Diphtheria toxoid 5 Lf + tetanus 
toxoid 5 Lf in 0.5 mL) suspension for 
injection96 NaCl 3 g in 100 mL solution for 
infusion

97 Dextrose 5 g in 100 mL solution for 
infusion

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

99 Etoricoxib 60 mg film-coated tablet

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3 พ.ค. 64 30 เม.ย. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

100 Itraconazole 100 mg capsule, hard 100 เม็ด 20              กล่อง 7,340.00          14,660.00        657 /2564 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
 จ ากัด

BI0001/64050478

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

5 mL 300            แอมพูล 8,172.00          8,172.00          658 /2564 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

PIN2115119

102 Phytomenadione 1 mg in 1 mL 
solution for injection

1 mL 300            แอมพูล 3,144.00          3,156.00          658 /2564 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

PIN2115119

103 Haloperidol 5 mg in 1 mL solution for 
injection

1 mL 100            แอมพูล 972.00            973.00             658 /2564 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

PIN2115119

104 Fluphenazine decanoate 25 mg in 1 
mL solution for injection

1 mL 400            แอมพูล 11,600.00       11,816.00        658 /2564 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

PIN2115119

105 Magnesium sulfate 1 g in 10 mL 
solution for injection/infusion

10 mL 50              แอมพูล 500.00            500.00             658 /2564 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

PIN2115119

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

50 mL               30 ไวอัล  8,025.00  13,417.80 659 /2564 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด MB21/1678

107 Aspirin 81 mg gastro-resistant tablet 1,000 500            กล่อง 81,000.00       90,000.00        660 /2564 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด

210000005255

108 Chlorhexidine gluconate 4 g in 100 
mL cutaneous solution

5 ลิตร 10              แกลลอน 7,500.00          7,500.00          661 /2564 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด

210000005256

109 Salbutamol 2 mg in 5 mL syrup 60 mL 300            ขวด 2,400.00          3,228.00          662 /2564 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอร่ีส์ จ ากัด

210000005257

110 Salbutamol 100 mcg in 1 dose 
pressurised inhalation, suspension

200 dose 300            อัน 10,950.00       13,686.00        663 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418180



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

100 Itraconazole 100 mg capsule, hard

101 Sulfamethoxazole 400 mg + 
Trimethoprim 80 mg in5 mL solution 
for injection102 Phytomenadione 1 mg in 1 mL 
solution for injection

103 Haloperidol 5 mg in 1 mL solution for 
injection

104 Fluphenazine decanoate 25 mg in 1 
mL solution for injection

105 Magnesium sulfate 1 g in 10 mL 
solution for injection/infusion

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

107 Aspirin 81 mg gastro-resistant tablet

108 Chlorhexidine gluconate 4 g in 100 
mL cutaneous solution

109 Salbutamol 2 mg in 5 mL syrup

110 Salbutamol 100 mcg in 1 dose 
pressurised inhalation, suspension

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

19 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

21 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

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

3 mL 300            แอมพูล 21,000.00       27,819.00        664 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418181

112 Methotrexate 2.5 mg tablet 100 เม็ด 30              กล่อง 6,120.00          17,703.30        664 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418181

113 Dobutamine 250 mg in 5 mL 
concentrate for solution for infusion

5 mL 30              ไวอัล 3,420.00          6,420.00          664 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418181

114 Cefotaxime 1 g powder for solution 
for injection/infusion

- 500            ไวอัล 6,170.00          9,095.00          664 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418181

115 Neostigmine methylsulfate 12.5 mg in 
5 mL solution for injection

5 mL 50              แอมพูล 7,500.00          7,500.00          664 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418181

116 Tranexamic acid 250 mg in 5 mL 
solution for injection

5 mL 1,000         แอมพูล 20,000.00       20,000.00        664 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418181

117 Thiopental sodium 1 g powder for 
solution for injection

- 15              ไวอัล 2,250.00          2,969.25          664 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418181

118 Conjugated estrogens 625 mcg 
coated tablet

100 เม็ด 10              กล่อง 3,670.00          4,260.00          664 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418181

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

4 mL 3,000         ไวอัล 49,440.00       120,000.00      665 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418182

120 Omeprazole 40 mg powder for 
solution for injection

- 1,000         ไวอัล 12,350.00       62,060.00        665 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418182

121 Hydrocortisone 100 mg powder for 
solution for injection

- 500            ไวอัล 24,000.00       24,000.00        665 /2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 6418182



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

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

112 Methotrexate 2.5 mg tablet

113 Dobutamine 250 mg in 5 mL 
concentrate for solution for infusion

114 Cefotaxime 1 g powder for solution 
for injection/infusion

115 Neostigmine methylsulfate 12.5 mg in 
5 mL solution for injection

116 Tranexamic acid 250 mg in 5 mL 
solution for injection

117 Thiopental sodium 1 g powder for 
solution for injection

118 Conjugated estrogens 625 mcg 
coated tablet

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

120 Omeprazole 40 mg powder for 
solution for injection

121 Hydrocortisone 100 mg powder for 
solution for injection

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

20 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ

122 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution 
for injection

1 mL             400 ไวอัล  124,120.00  124,120.00 680 /2564 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

5334039482

123 Sulprostone 500 mcg powder for 
solution for injection

-               21 แอมพูล  16,403.10  16,403.10 683 /2564 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

5334051698

124 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution 
for injection

1 mL             400 ไวอัล  102,720.00  102,720.00 687 /2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1167456649

125 Hydralazine HCL 20 mg in 1 mL 
solution for injection

5 แอมพูล                  6 กล่อง  7,254.60  7,254.60 688 /2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1167456713

126 Gemcitabine 200 mg powder for 
solution for infusion

-               50 ไวอัล  10,700.00  26,750.00 698 /2564 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด MB21/1791

3,064,876.67  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด

122 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution 
for injection

123 Sulprostone 500 mcg powder for 
solution for injection

124 Epoetin alfa 4000 iu in 1 mL solution 
for injection

125 Hydralazine HCL 20 mg in 1 mL 
solution for injection

126 Gemcitabine 200 mg powder for 
solution for infusion

วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

20 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสัญญาเลขท่ี
 5/2564 (Espogen)

ตามสัญญาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาล
สัญญาเลขท่ี 5/2564 (Espogen)

27 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

24 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

เฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)เป็นกรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง

27 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ

27 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 ส่งมอบไม่เกิน 
30 วัน

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

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด  บรรจุ  จ านวน หน่วย  วงเงินท่ีจัดซ้ือ  ราคากลาง บริษัท invเลขท่ีใบส่ังซ้ือ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส (เฉพาะตรวจรับเรียบร้อย)

ล าดับ ช่ือสามัญ/รูปแบบ/ขนาด วันท่ีตรวจรับ วันท่ีส่ังซ้ือ ข้อตกลงในสัญญา
 ส่งมอบภายใน(วัน)

วิธีซ้ือ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


