ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒(ะ๖(ะ

ตามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒(ะ๖๐ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญ ชีก ลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนด และให้ป ิดประกาศโดยเปิด เผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
สำนัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ขอประกาศเผยแพร่แ ผนการจัด ซื้อ จัด จ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสบฤกษ์ จังสมาน)
ผู้ตรวจร'ไชการกระทรวง ปฎํน้ตราขการแทน
ษ์สืดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Mb๕๐๖๐๐๐๔๐๗๕) ลงวับที่

ลำดับ รหัสแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
ที่
๑

?๖๕๐๕๐๐๑๗๖๑๘

คาดว่า
งบประมาณโครงการ จะประกาศ
จัดซื้อ
(บาท)
จัดจ้าง
(เดือน/ปี)

ซื่อโครงการ
จัดซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๑

๓๑๙,๐๗๑,๖๐๙.๓๘

๐๙/๒๕๖๕

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic - Bidding e - bidding)
จำนวน ๔๕ รายการ

รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic - Bidding e - bidding) จำนวน ๔๕ รายการ ดังนิ

ลำดับ

รายการยา

๑

acitretin ๑ ๐ mg capsule

๒

aflibercept ๔๐ mg/ค m L solution for

จำนวน

มูลค่า (บาท)

๖ ๖ ,๖ ๐๐ capsule

๓,๔๒๐,๕๗๖.๐๐

๑๙๐ vial

๖,๘๔๗,๑๔๔.๐๐

injection, ๐.๒๗๘ mL
๓

altep la se ๕๐ mg pow der and solvent for

๑,๒๕๕ vial

๒๖, ๑๘๕,๕๗๕. ๐๐

solution for injection/infusion
<$1

azilsartan m e d o xo m il ๔๐ mg tab let

๕

budesonide ๑ ๖ ๐ meg/® dose + form oterol

๑๒๓,๗๖๐ ta b le t

๒,๑๖๑,๓๓๕.๘๐

๒๐,๘๘๐ bottle

๘,๙๓๖,๖๔๐.๐๐

๔๑,๕๖๘ bag

๕,๙๒๒,๙๕๕.๐๔

fum arate dihydrate ๔.๕ meg/® dose
inhalation powder, ๖ ๐ dose inhalation
๖

calcium chloride dihydrate ๑๘.๓ mg/®oo
m L + dextrose ๑.๕ g/®oo m L + magnesium
chloride hexahydrate ๕.๐๘ mg/®oo mL +
sodium ch loride ๕๓๘ ทา§/๑o o m L + sodium
lactate ๔๔๘ mg/®oo mL solution for
peritoneal dialysis, ๒ L bag

๗ calciu m ...

ลำดับ
๗

รายการยา
calcium chloride dihydrate ๑๘.๓ mg/®oo mL +

จำนวน

มูล ค่า(บาท)

๓๒,๓๒๐ bag

๒๔,๔๗๓,๖๘๔.๘๐

dextrose ๑.๔ g/®oo mL + magnesium chloride
hexahydrate ๔.๐๘ mg/®oo mL + sodium chloride
(£๓๘ ทก§/๑๐๐ mL + sodium lactate ๔๔๘ mg/®๐๐
mL solution for peritoneal dialysis, ๕ L bag
๘

dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule

๑๔๙,๗๐๐

๗,๔๖๔,๗๘๘.๑๐

capsule
๙

dapagliflozin ๑๐ mg + metformin hydrochloride ๑ g
prolonged-release tablet

๑๐

dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet

๑๒๒,๖๔๐

๔,๔๑๓,๐๒๓.๐๐

tablet
๑๗๙,๔๐๐

๖,๗๗๖,๑๑๗.๔๐

tablet
๑๑

denosumab ๖๐ mg/® mL solution for injection, ๑

๓๓๔ syringe

๓,๘๖๔,๐๙๑.๐๐

๔๙,๒๔๐ vial

๑๐,๒๓๘,๖๙๖.๒๔

๑,๔๗๘ bottle

๗,๘๔๑,๙๔๘.๙๐

๒๙,๑๐๐ tablet

๑,๘๓๐,๘๔๔.๖๐

๑๐๘,๙๐๐

๔,๒๒๔,๙๐๐.๘๐

mL prefilled syring
๑๒

desferrioxamine mesilate ๔๐๐ mg powder for
solution for injection/infusion

๑๓

desflurane ๑๐๐ mL/®oo mL inhalation vapour,
liquid, ๒๔๐ mL

๑ (ริ^

desmopressin acetate ๑๐๐ meg tablet

๑ d?

dutasteride ๔๐๐ meg + tamsulosin hydrochloride
๔๐๐ meg modified-release capsule

capsule

๑๖

empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet

๘๒,๙๔๐ tablet

๑๗

entacapone ๒๐๐ mg film-coated tablet

' ๒๙๒,๐๐๐

๓,๗๒๗,๗๗๓.๐๐

tablet
๑ Cs

epoetin beta ๔๐๐๐ ๒/๐.๓ mL solution for injection,

๙,๔๑๐ syringe

ร)G),Gs(a^D,k)<9)o .ฅ/(i

๑๓,๔๗๑ vial

๑๒,๖๙๑,๓๒๗.๗๘

๔๙,๐๒๑ bottle

๑๑,๒๒๔,๘๒๘.๔๘

๑๙,๐๔๐ bottle

๑๐,๗๑๖,๐๙๒.๘๐

๐.๓ mL prefilled syr
๑๙

ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution
for infusion

๒๐

fluticasone furoate ๒๗.๔ meg/® dose nasal spray,
suspension, ๑๒๐ dose bottle

๒๑

fluticasone propionate ๒๔๐ meg/® dose +
salmeterol ๒๔ meg/® dose pressurised inhalation,
suspension, ๑๒๐ dose actuation

๒๒ flu ticaso n e...

ลำดับ
๒๒

รายการยา
fluticasone propionate ๒๔๐ meg/® dose +

จำนวน

มูลค่า (บาท)

๒๔,๘๔๐ bottle

๑๑,๙๔๘,๙๐๔. ๐๐

salm eterol ๔๐ meg/® dose inhalation powder, pre
dispensed, ๖ ๐ dose inhalation
๒๓

gemigliptin ๔๐ mg film -coated tab let

๓๐๓,๔๒๐

๙,๒๔๔,๘๔๒.๔๐

ta b le t
๒๔

๒๔

insulin aspart ๑ ๐ ๐ \น/ร) m L solution for injection, ๓

๑ (2 ^ ,0 0 0

ทาL cartridge

cartridge

insulin glargine ๓ ๐๐ iu/® m L solution for injection,

๑๘,๒๐๐ pen

๓,๓๔๔,๔๔๐.๐๐

๑๓,๑๔๔,๙๔๐.๐๐

๑.๔ m L prefilled pen
๒๖

lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tab let

๒๔๔,๓๖๐

๙,๔๗๒,๙๙๐.๔๐

ta b le t
๒๗

leuprorelin acetate ๑๑.๒๔ mg pow der and solvent

๗๔๐ vial

๔,๔๖๓,๔๒๐.๐๐

d^,

๓,๐๘๙,๖๒๔.๐๐

for prolonged-release suspension for injection, ๑
prefilled syring
๒๘

lim aprost ๔ meg ta b le t

๑๑

(iO O

ta b le t
๒๙

liraglutide ๑๘ rngAn m L solution for injection, ๓ mL

๒,๖๗๐ vial

๖,๓๙๙,๔๔๖.๐๐

prefilled pen
๓0

nilotinib ๑๔๐ mg capsule

๔,๔๘๐ capsule

๓,๓๒๙,๘๔๐.๐๐

๓๑

nintedanib ๑๔๐ mg capsule

๓ ,๐๐๐ capsule

๓,๗๔๔,๐๐๐.๐๐

๓๒
๓๓

sim ertinib ๘๐ mg film -coated tab let
panitum um ab ๑ ๐ ๐ mgA£ m L concentrate for

๒,๗๐๐ tab let

๑๐,๒๖๔,๔๘๐.๐๐

๓๔๒ vial

๓,๘๗๑,๘๔๙.๒๐

๑๑,๙ ๐๐ vial

๒,๓๐๗,๒๑๙.๖๐

๒๓๔,๐๐๐

๒,๒๗๘,๔๔๘.๐๐

solution for infusion, ๔ mL
๓๔

parecoxib ๔๐ mg pow der for solution for injection

๓๔

perindopril arginine ๔ mg film -coated tab let

ta b le t
๓๖

pertuzum ab ๔๒๐ m g/a ๔ m L concentrate for

๗๐ vial

(sLJ 6s aDGs, ( t O

o .o o

solution for infusion, ๑๔ mL
๓๗

phenytoin ๔๐ mg chew able tab let

๔ ๒ ๐,๐๐๐

(ริ!

๑, ลา โ(D,ร^^. o o

ta b le t
๓๘

regorafenib ๔๐ mg film -coated ta b le t

๓๙

rituxim ab ๑.๔ g/๑๑.๗ m L solution for injection, ๑๑.๗

๑,๓๔๔ tab let

๒,๔๔๒,๐๑๓.๙๒

๑ ๑ ๐ syringe

๓,๒๔๒, ๖๓๔. ๐๐

mL
๔ 0 ropinirole...

ลำดับ
๔๐
(รี1ร)

รายการยา
ropinirole ๒ mg prolonged-release tablet
sacubitril ๔๙ mg

+ valsartan ๔๑ mg film-coated

จำนวน
๑๗๘,๖๔๐

มูลค่า (บาท)
(ริ), <9)(9), Gs.o o
(ร1(ร1

tablet
๙๙,๑๒๐ tablet

๗,๒๘๗,๗๒๗.๒๐

๑๙๒,๐๐๐

๓,๘๖๙,๑๒๐.๐๐

tablet
๔๒

telmisartan ๘๐ mg tablet

tablet
๔๓

tiotropium ๑๘ meg inhalation powder, hard capsule

๒๓,๔๐๗ bottle

(sl(sl

verapamil hydrochloride ๒๔๐ mg prolonged-release

๑๔๙,๘๑๐

tablet
๔๔

vinpocetine ๑๐ mg tablet

๑๑,๖๙๖,๒๔๓.๘๓
๑,๗๔๙,๘๖๖.๒๓

tablet
๔๓๔,๐๐๐
tablet

๖,๐๑๗,๔๐๐.๐๐

