
แบบ บก.๐๖ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จา่ย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสรา้ง 
 
 
๑. ช่ือโครงการ     ซื้อยากลุ่ม Oncology และ ยากลุม่ Allergy & Immune System จำนวน 3 รายการ  
                       ตามรายละเอียดแนบท้าย                                                                        .   
                              

๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานเภสัชกรรม  ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์                .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเรง็แห่งชาติ                                                                   .         
 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                            6,320,785.32                         บาท  
 
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่          24  มกราคม 2566             .                                                      
    เป็นเงิน         6,320,785.32           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  ตามรายละเอียดแนบท้าย    .                        
 
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
      ตามรายละเอียดแนบท้าย                                                                               . 
 
๖. รายช่ือเจ้าหน้าทีผู่้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    ๖.๑  นางสาวลลิดา      มั่นในสัจจธรรม ตำแหน่ง   เภสชักรชำนาญการพเิศษ ด้านเภสัชกรรมคลินกิ   .                   
    ๖.๒  นางปาริฉัตร        มารศรี           ตำแหน่ง   เภสัชกรชำนาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก         .                                
    ๖.๓  นางสาววาทิน ี     พันธ์ุพรม        ตำแหน่ง   เภสัชกรปฏิบัติการ                                     . 
        

 

 

 

 

 

           (ลงช่ือ)...................................................................ประธานกรรมการ 
      ( นางสาวลลิดา     มั่นในสัจจธรรม )   

                                          
(ลงช่ือ).....................................................กรรมการ           (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

        ( นางปาริฉัตร    มารศรี  )                                     ( นางสาววาทิน ี   พันธ์ุพรม )                                                 



ยากลุ่ม Oncology และ ยากลุ่ม Allergy & Immune System จ านวน 3 รายการ ดังน้ี

รายการท่ี ราคา/หน่วย ราคารวม (บาท)
1 27,641.31    72 กล่อง (กล่องละ 10 capsule) 1,990,174.32    

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,320,785.32   บาท
แหล่งท่ีมาของราคากลาง (อ้างอิง)

รายการท่ี
1

หมายเหตุ เคร่ืองหมายดอกจัน (*) หลังแหล่งท่ีมาของราคากลาง หมายถึง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณเป็นราคาท่ีต่่ากว่าราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
เร่ือง ก่าหนดราคากลางยา ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2565

ร่าง/พิมพ์..................
ตรวจ..................

  (ลงช่ือ).......................................................................................ประธานกรรมการ

(ลงช่ือ)............................................................................กรรมการ       (ลงช่ือ).........................................................................กรรมการ
 ( นางปาริฉัตร      มารศรี )                   ( นางสาววาทินี      พันธ์ุพรม )

2
ยา Leuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for 
injection , 1 prefilled syr

7,383.00       120 prefilled syringe 885,960.00       

( นางสาวลลิดา      ม่ันในสัจจธรรม ) 

2
ยา Leuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for 
injection , 1 prefilled syr

จากราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี 242/66 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 *

ยา Crizotinib 250 mg capsule, hard, 1 capsule

3

ยา Antigen of human papillomavirus 11 40 mcg/0.5 mL + antigen of human papillomavirus 16 60
 mcg/0.5 mL + antigen of human papillomavirus 18 40 mcg/0.5 mL + antigen of human 
papillomavirus 31 20 mcg/0.5 mL + antigen of human papillomavirus 33 20 mcg/0.5 mL + 
antigen of human papillomavirus 45 20 mcg/0.5 mL + antigen of human papillomavirus 52 20 
mcg/0.5 mL + antigen of human papillomavirus 58 20 mcg/0.5 mL + antigen of human 
papillomavirus 6 30 mcg/0.5 mL suspension for injection, 0.5 mL prefilled syr

3 5,467.70       630 prefilled syringe 3,444,651.00    

จากราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง ก่าหนดราคากลางยา ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2565

จากราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี 255/66 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2566 *

รายละเอียดแนบท้าย

ยา Crizotinib 250 mg capsule, hard, 1 capsule
ช่ือยา จ านวน

ช่ือยา แหล่งท่ีมาของราคากลาง

ยา Antigen of human papillomavirus 11 40 mcg/0.5 mL + antigen of human papillomavirus 16 60
 mcg/0.5 mL + antigen of human papillomavirus 18 40 mcg/0.5 mL + antigen of human 
papillomavirus 31 20 mcg/0.5 mL + antigen of human papillomavirus 33 20 mcg/0.5 mL + 
antigen of human papillomavirus 45 20 mcg/0.5 mL + antigen of human papillomavirus 52 20 
mcg/0.5 mL + antigen of human papillomavirus 58 20 mcg/0.5 mL + antigen of human 
papillomavirus 6 30 mcg/0.5 mL suspension for injection, 0.5 mL prefilled syr


