
1 P 64050006056 ยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet 35 กล่อง (กล่องละ 30 tablet) 7,258,746.25 

รวมทัง้สิ้น ๖๓๖,๖๕๐.๐๐
50 กล่อง (กล่องละ 5 capsule) 508,250.00   
60 กล่อง (กล่องละ 5 capsule) 128,400.00   

รวมทัง้สิ้น 3,900,770.60 
20 vial 1,305,400.00 
20 กล่อง (กล่องละ 28 tablet) 1,017,505.80 

20 vial 510,004.80   

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลีย่นแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  (E64030005369) ลงวันที่  11  พฤษภาคม พ.ศ.2564

2 P 64050006057 06/2564

รหัสแผน

ยาจ านวน 2 รายการ

06/2564

ล าดบั
ที่

3 P 64050006058

100 prefilled syringe

4 vial

4 vial

738,300.00   

235,400.00   

94,160.00     

คาดว่าจะ
ประกาศ

จัดซ้ือจัดจ้าง 
(เดอืน/ป)ี

งบประมาณ
โครงการ (บาท)

ชื่อโครงการ

ยา Nivolumab 40 mg/4 mL concentrate for solution for 
infusion

ยา Leuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for 

prolonged-release suspension for injection

ยา Trastuzumab 600 mg/5 mL solution for injection
ยา Nivolumab 100 mg/10 mL concentrate for solution for 
infusion

ยา Temozolomide 100 mg capsule
ยา Temozolomide 20 mg capsule

ยาจ านวน 6 รายการ
ยา Atezolizumab 1.2 g/20 mL concentrate for solution for infusion

ยา Regorafenib 40 mg film-coated tablet

06/2564



รวมทัง้สิ้น ๒,๑๙๘,๖๗๓.๔๕

50 กล่อง (กล่องละ 21 tablet) 849,366.00   

40 vial 439,984.00   
10 กล่อง (กล่องละ 28 tablet) 167,990.00   

2 กล่อง (กล่องละ 28 tablet) 33,598.00     

5 กล่อง (กล่องละ 70 tablet) 91,436.85     

20 กล่อง (กล่องละ 28 tablet) 616,298.60   
รวมทัง้สิ้น ๒,๕๖๖,๘๗๖.๕๐

P 640500060605

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลีย่นแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยา Ribociclib 200 mg film-coated tablet

ยาจ านวน 3 รายการ

1,126,710.00 

978,408.00   

461,758.50   
ยา Amino acids 60 g/1.904 L + Dextrose 135 g/1.904 L +
 Lipids 54 g/1.904 L emulsion for infusion, 1.904 L

720 bag

350 bag

06/2564

ยา Antigen of human papillomavirus 11 40 mcg/0.5 mL +Antigen 
of human papillomavirus 16 40 mcg/0.5 mL + Antigen of human 
papillomavirus 18 20 mcg/0.5 mL + Antigen of human 
papillomavirus 6 20 mcg/0.5 mL suspension for injection, 0.5 mL

520 prefilled syringe

ยา Amino acids 75 g/1.477 L + Dextrose 187 g/1.477 L +
 Lipids 56 g/1.477 L emulsion for infusion, 1.477 L

06/2564

4 P 64050006059

ยา Panitumumab 100 mg/5 mL concentrate for solution 
for infusionยา Afatinib 30 mg film-coated tablet
ยา Afatinib 40 mg film-coated tablet

ยา Lapatinib 250 mg film-coated tablet

ยา Sunitinib 12.5 mg capsule

ยาจ านวน 6 รายการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  (E64030005369) ลงวันที่  11  พฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดบั
ที่

รหัสแผน ชื่อโครงการ
งบประมาณ

โครงการ (บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศ

จัดซ้ือจัดจ้าง 
(เดอืน/ป)ี




