
 
 

ที่ฉช๐๐๓๒.๓ /       โรงพยาบาลพนมสารคาม 

         ๔๙๐ ม.๔ ต.ทาถาน อ.พนมสารคาม  

         จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐  

      ๑๖กนัยายน   ๒๕๕๘ 

เร่ือง  แจงผลการสืบราคายาปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 เรียน  ผูจัดการบริษัท /หางหุนสวน จํากัด 

สิ่งที่สงมาดวย   รายงานผลการสืบราคายาปงบประมาณ ๒๕๕๙  จํานวน  ๑  ชุด 

ตามทีโ่รงพยาบาลพนมสารคาม  อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดทําการสืบราคายาที่จะ

จัดซื้อในปงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงพยาบาลขอแจงผลการสืบราคายาที่จะจัดซื้อในปงบประมาณ ๒๕๕๙ และขอ

เชิญผูจัดการบริษัท / หางหุนสวน จํากัด หรือผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจที่ไดรับการคัดเลือก มาทําสัญญาจะซื้อจะ

ขายกับโรงพยาบาลพนมสารคามตามสิ่งที่สงมาดวยภายในวันที่กําหนดซึ่งโรงพยาบาลโดยฝายเภสัชกรรมจะแจงให

ทราบภายหลัง 

อน่ึงโรงพยาบาลพนมสารคามขอขอบคุณบริษัท / หางหุนสวน จํากัด ทุกแหง ที่กรุณาเขารวมสืบ 

ราคายาราคาในคร้ังน้ีดวยและหวังวาจะไดรับความรวมมือเขารวมกิจกรรมสืบราคายาในปถัดไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

( นางอุไรศิลปกจิโกศล ) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

 

ฝายเภสัชกรรม 

โทร.  ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๔๔ ตอ ๑๑๒ , ๑๑๓, ๑๑๔ 

โทรสาร  ๐ ๓๘๕๕ ๑๘๘๘ ตอ ๑๐๓ 

 

 



 



 



 



 



 



รายงานผลการสืบราคายาปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการยา ลักษณะของบรรจุภัณฑ ขนาดบรรจุ ประมาณ

การซ้ือ 

บริษัท/หจก.  

ที่คัดเลือก 

ราคาที่เสนอ 

1 Aluminiumhydroxide+Macnesiumhydroxide+Simethicone suspension ขวด 240  ml 3800 บ. TNP 14.00 / ขวด 

2 Ambroxol syrup  30mg/5ml ขวด 60 ml   9000 บ.TO 8.00 / ขวด 

3 Amoxycillin dry syr 250 mg/5 ml ขวด 60 ml 3795 บ.ทีแมน 12.50 / ขวด 

4 AntazolineHCl 0.05%+TetrazolineHCl 0.04 % ภาชนะปองกันแสง ขวด 4392 บ. TNP 10.00 / ขวด 

5 Amoxicillin  875 mg + Clavulanate 125 mg  tablet ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 1*10 1266 บ. อารเอ็กซ 550 / 100 เม็ด 

7 aspirin baby 81 mg  ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 10*20 2810 บ. เกร็ทอิสเทิรนดรัก  

( Zullig) 

42.80 / 200 เม็ด 

8 Atorvastatin tab 20 mg 100 tab ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 10*10 60 บ.ไฟเซอร ( Zullig ) 1515.12 /100 เม็ด 

9 Betahistine tab 6 mg tab ฟอยล 50x10 190 บ.เซ็นทรัลโพลี 145 / 500 เม็ด 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………    ประธานกรรมการ  ลงช่ือ …………………………………………    กรรมการ 

 (  นางจําเนียร  ยืนยง )    (  นายเทพกรณศิริปกมานนท ) 

ลงช่ือ…………………………………………    กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………    กรรมการ        ลงช่ือ …………………………………………   กรรมการ 

( นางอัญมณีศิริรัตนภิญโญ )    (  นางสาวอรพินทร  สุขเจริญ )       (  นางสาวตารเกศ  ราชบังสา )  

      

อนุมัต.ิ.................................................   ผูอํานวยการ  

(  นางอุไรศิลปกิจโกศล )  



รายงานผลการสืบราคายาปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการยา ลักษณะของบรรจุภัณฑ ขนาด

บรรจุ 

ประมาณ

การซ้ือ 

บริษัท/หจก.  

ที่คัดเลือก 

ราคาที่เสนอ 

10 Budesonide inhaler 200 mcg MDI 200 puff หลอด 585 - - 

11 Calcium carbonate 1250 mg tab ฟอยล 50x10 200 - - 

12 Calcium polystyrene Sulfonate 5.0 gm ซองปองกันความช้ืน 100 ซอง 23 - - 

13 Clozapine tab 100 mg  tab ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 50x10 75 บ. โกลบอลฟารม 800 / 500 เม็ด 

14 Ceftriaxone  injection 1 gm/ vial 1 vial 8770 บ. เกร็ทอิสเทิรนดรัก  

( Zullig ) 

112.84 / 10 vials 

15 Dicloxacillin dry syr 62.5 mg/ 5 ml ขวด 60 ml 1300 บ.ยูโทเปยน 18.00 / ขวด 

16 Ergotamine (Cafergot) tab ฟอยล 10*50 50 บ.ทีแมน 718 / 500 เม็ด 

17 Enalapril tab 5 mg 1000 tab ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 10*100 569 บ.เซ็นทรัลโพลี 172 / 1000 เม็ด 

18 Enalapril 20 mg 1000 tab ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 10*100 270 บ.เซ็นทรัลโพลี 395 / 1000 เม็ด 

 

ลงช่ือ…………………………………………    ประธานกรรมการ  ลงช่ือ …………………………………………    กรรมการ 

 (  นางจําเนียร  ยืนยง )    (  นายเทพกรณศิริปกมานนท ) 

ลงช่ือ…………………………………………    กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………    กรรมการ        ลงช่ือ …………………………………………   กรรมการ 

( นางอัญมณีศิริรัตนภิญโญ )    (  นางสาวอรพินทร  สุขเจริญ )             (  นางสาวตารเกศ  ราชบังสา )   

     

อนุมัต.ิ.................................................   ผูอํานวยการ  

(  นางอุไรศิลปกิจโกศล )  



รายงานผลการสืบราคายาปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการยา ลักษณะของบรรจุภัณฑ ขนาดบรรจุ ประมาณ

การซ้ือ 

บริษัท/หจก.  

ที่คัดเลือก 

ราคาที่เสนอ 

19 Gemfibrozil 600 mg  ฟอยล 10*10  800 บ.ยูเมดา 82 / 100 เม็ด 

20 Glipizide tab 5 mg  tab ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 50x10 1400 บ. ชุมชน 66.40 / 500 เม็ด 

21 Hydralazine HCL 25 mg tab ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 50x10 150 บ.เซ็นทรัลโพลี 615 / 500 เม็ด 

22 Ibuprofen  400  mg tab ฟอยล 50x10 350 บ. เคบ ี 160 / 500 เม็ด 

23 Ipratropium Bromide 0.02 mg+FenoterolHydrobromide 0.05 mg  Inhaler         MDI  200 puff 1 หลอด 725 บ.Aero care 192.6/1หลอด 

24 Ipratopium Br 0.25 mg + FenoterolHBr0.5 mg/ml Solution 20  ml/ขวด 1 ขวด 1000 บ. LBS 95.00 / ขวด 

25 70% Isophane Insulin +30 %Soluble Insulin  injection 100 U/ML  10 ml / ขวด 1 ขวด 4600 บ. Novo ( Zullig) 72.76 / ขวด 

26 Lactulose 20 g /15 ml ขวด 100 ml 750 บ. ทีแมน 44.50 / ขวด 

27 Medroxyprogesterone 150mg/3ml inj.  VIAL 3 ml 3900 บ. ANB 9.50 / vial 

 

ลงช่ือ…………………………………………    ประธานกรรมการ  ลงช่ือ …………………………………………    กรรมการ 

 (  นางจําเนียร  ยืนยง )    (  นายเทพกรณศิริปกมานนท ) 

ลงช่ือ…………………………………………    กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………    กรรมการ        ลงช่ือ …………………………………………   กรรมการ 

( นางอัญมณีศิริรัตนภิญโญ )     (  นางสาวอรพินทร  สุขเจริญ )        (  นางสาวตารเกศ  ราชบังสา )    

 

     

อนุมัต.ิ.................................................   ผูอํานวยการ  

(  นางอุไรศิลปกิจโกศล )  



รายงานผลการสืบราคายาปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการยา ลักษณะของบรรจุภัณฑ ขนาดบรรจุ ประมาณ

การซ้ือ 

บริษัท/หจก.  

ที่คัดเลือก 

ราคาที่เสนอ 

28 Metoprolol 100 mg   tab ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 50x10 500 บ. โกลบอลฟารม 222 / 500 เม็ด 

29 omeprazole 40 mg inj  VIAL  1 720 บ. เกร็ทอิสเทิรนดรัก  

( Zullig ) 

23.54  / vial 

30 Methylsalicylate compound cream 30  g    หลอด  หลอด 5400 บ. TNP 8.00 / หลอด 

31 Oral Rehydration Salts (ซองเล็ก) ซองปองกันความช้ืน 100 500 บ. BL HUA 128.40 / 100 ซอง 

32 Oxytocin  10 u   inj AMPULE  1 6375 บ. LBS 11.00 / amp 

33 Paracetamol 450 mg +  Orphenadrine citrate 35 mg ฟอยล 10*100 150 บ. เซ็นทรัลโพลี 220 / 1000 เม็ด 

34 Sodium Valproate 200 mg  tab ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 10*10  450 - - 

35 Spironolactone 25 mg tab ฟอยลหรือบลิสเตอรปองกันแสง 50x10 100 บ. เซ็นทรัลโพลี 380 /500 เม็ด 

36 Sterile water for Irrigation  1000 ml / ขวด 1ขวด 3200 บ. ANB 29.00 / ขวด 

 

ลงช่ือ…………………………………………    ประธานกรรมการ  ลงช่ือ …………………………………………    กรรมการ 

 (  นางจําเนียร  ยืนยง )    (  นายเทพกรณศิริปกมานนท ) 

ลงช่ือ…………………………………………    กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………    กรรมการ        ลงช่ือ …………………………………………   กรรมการ 

( นางอัญมณีศิริรัตนภิญโญ )    (  นางสาวอรพินทร  สุขเจริญ )     (  นางสาวตารเกศ  ราชบังสา )   

 

อนุมัต.ิ.................................................   ผูอํานวยการ  

(  นางอุไรศิลปกิจโกศล )  



รายงานผลการสืบราคายาปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการยา ลักษณะของบรรจุภัณฑ ขนาดบรรจุ ประมาณ

การซ้ือ 

บริษัท/หจก.  

ที่คัดเลือก 

ราคาที่เสนอ 

37 Dextrose 5 % in 0.45 % Sodium chloride Solution for injection 1000 ml / ถุง 1 ถุง 10000 บ. V&V 31.90 / ถุง 

38 0.9 %  Sodium Chloride Solution   for  injection 100 ml  / ถุง 1 ถุง 16000 บ. V&V 14.80 / ถุง 

39 0.9 %  Sodium Chloride Solution   for  injection 1000  ml  / ถุง 1 ถุง 14000 บ. V&V 31.90 / ถุง 

40 0.9 % Sodium chloride for Irrigation  1000 ml / ขวด 1 ขวด 4500 บ. GHP 29.00 / ขวด 

41 Tramadol 50 mg cap  cap ฟอยล 10*50 200 บ.เซ็นทรัลโพลี 87 / 250 เม็ด 

42 triamcinolone 0.1% lotion 30 ml ขวด 30 ml 2646 บ. LBS 15.00 /ขวด 

43 ยาน้ํามะขามปอม 60 ml ขวด 60 ml 8000 บ. ธงทอง 11.00 /  ขวด 

44 ขม้ินชัน แคปซูล 500 มก. ฟอยล 10*10 920 บ. ธงทอง 75.00 / 100 เม็ด 

45 ฟาทะลายโจร แคปซูล 500 มก. ฟอยล 10*10 500 บ. ธงทอง 75.00 / 100 เม็ด 

 

ลงช่ือ…………………………………………    ประธานกรรมการ  ลงช่ือ …………………………………………    กรรมการ 

 (  นางจําเนียร  ยืนยง )      (  นายเทพกรณศิริปกมานนท ) 

ลงช่ือ…………………………………………    กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………    กรรมการ        ลงช่ือ …………………………………………   กรรมการ 

( นางอัญมณีศิริรัตนภิญโญ )     (  นางสาวอรพินทร  สุขเจริญ )     (  นางสาวตารเกศ  ราชบังสา )  

  

     

อนุมัต.ิ.................................................   ผูอํานวยการ  

(  นางอุไรศิลปกิจโกศล )  


	ที่ ฉช ๐๐๓๒ ขอบคุณ
	ราคายา
	รายงานผลการสืบราคายาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

