
แบบ บก.๐๖ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 
 
๑. ชื่อโครงการ    ซื้อยากลุ่ม 5 ยารักษาโรคมะเร็ง จ านวน 10 รายการ ตามรายระเอียดแนบท้าย     .   
                              

๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานเภสัชกรรม  ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์                .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                   .         
 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                         4,774,885.70                           บาท  
 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่              24 มีนาคม  2565                 . 
    เป็นเงิน           4,774,885.70           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  ตามรายละเอียดแนบท้าย  .                        
 
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
      ตามรายละเอียดแนบท้าย                                                                               . 
.  
 
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    ๖.๑  นางสาวลลิดา          มั่นในสัจจธรรม ต าแหน่ง   เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก   .                   
    ๖.๒  นางปาริฉัตร            มารศรี           ต าแหน่ง   เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก   .                                
    ๖.๓  นางสาววาทินี          พันธุ์พรม        ต าแหน่ง   เภสัชกรปฏิบัติการ                               . 
        

 

 

 

 

 
               (ลงชื่อ)...................................................................ประธานกรรมการ 

        ( นางสาวลลิดา     มั่นในสัจจธรรม )   
                                          
 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
              ( นางปาริฉัตร    มารศรี  )                               ( นางสาววาทินี    พันธุพ์รม )                                                 



ซ้ือยา กลุ่ม 5 ยารักษาโรคมะเร็ง จ านวน 10 รายการ ดงัน้ี

รายการที่ ราคา/หน่วย ราคารวม (บาท)
1 ยา Ceritinib 150 mg capsule, hard, 1 capsule 18,249.92    40 กล่อง ( กล่องละ 50 capsule ) 729,996.80      
2 ยา Enzalutamide 40 mg capsule, soft, 1 capsule 107,000.00  5 กล่อง ( กล่องละ 224 capsule ) 535,000.00      
3 ยา Everolimus 10 mg tablet, 1 tablet 33,202.10    4 กล่อง ( กล่องละ 10 tablet ) 132,808.40      
4 ยา Lapatinib 250 mg film-coated tablet, 1 tablet 18,287.37    5 กล่อง ( กล่องละ 70 tablet ) 91,436.85        

5 ยา Pamidronate disodium 30 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial 747.93         74,793.00        

6 ยา Pazopanib 200 mg film-coated tablet, 1 tablet 10,694.65    10 กล่อง ( กล่องละ 60 tablet ) 106,946.50      

7 ยา Pazopanib 400 mg film-coated tablet, 1 tablet 21,390.37    15 กล่อง ( กล่องละ 60 tablet ) 320,855.55      

8 ยา Pembrolizumab 100 mg/4 mL solution for injection, 4 mL vial 99,510.00    20 vial 1,990,200.00    

9 ยา Ramucirumab 500 mg/50 mL concentrate for solution for infusion, 50 mL vial 58,850.00    3 vial 176,550.00      

10 ยา Sunitinib 12.5 mg capsule, hard, 1 capsule 30,814.93    20 ขวด ( ขวดละ 28 capsule ) 616,298.60      

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 4,774,885.70   บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง)

รายการที่
1 ยา Ceritinib 150 mg capsule, hard, 1 capsule 
2 ยา Enzalutamide 40 mg capsule, soft, 1 capsule จากราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามใบส่ังซ้ือเลขที่ 120/65 ลงวนัที่ 7 ธ.ค.64*

3 ยา Everolimus 10 mg tablet, 1 tablet จากราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/65 ลงวนัที่ 15 ต.ค.64*

4 ยา Lapatinib 250 mg film-coated tablet, 1 tablet จากราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 26/2564 ลงวนัที่ 21 ม.ิย.64*

5 ยา Pamidronate disodium 30 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial จากราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดราคากลางยา ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2564

6 ยา Pazopanib 200 mg film-coated tablet, 1 tablet จากราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 20/2564 ลงวนัที่ 9 ม.ิย.64*

7 ยา Pazopanib 400 mg film-coated tablet, 1 tablet จากราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 20/2564 ลงวนัที่ 9 ม.ิย.64*

8 ยา Pembrolizumab 100 mg/4 mL solution for injection, 4 mL vial จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั

9 ยา Ramucirumab 500 mg/50 mL concentrate for solution for infusion, 50 mL vial จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั

10 ยา Sunitinib 12.5 mg capsule, hard, 1 capsule จากราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 26/2564 ลงวนัที่ 21 ม.ิย.64

หมายเหตุ เคร่ืองหมายดอกจัน (*) หลังแหล่งที่มาของราคากลาง หมายถึง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
เร่ือง ก าหนดราคากลางยา ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ร่าง/พิมพ์ ......................
                      ( นางสาวลลิดา      มั่นในสัจจธรรม ) ตรวจ ......................

(ลงชื่อ)............................................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).........................................................................กรรมการ
           ( นางปาริฉัตร      มารศรี )                          ( นางสาววาทินี      พันธุ์พรม )

100 vial 

แหล่งที่มาของราคากลาง

รายละเอียดแนบท้าย

  (ลงชื่อ).......................................................................................ประธานกรรมการ

ชื่อยา จ านวน

จากราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามใบส่ังซ้ือเลขที่ 159/65 ลงวนัที่ 24 ธ.ค.64*
ชื่อยา


