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จ ำนวน

1 P๖๔๑๐๐๐๐๐๒๕๐ ยา Bevacizumab 100 mg/4 mL concentrate for solution for infusion, 4 mL vial 450 vial 4,092,750.00

รวมเปน็เงิน 339,754.50      
50 กล่อง 

(กล่องละ 30 tablet)
5 กล่อง 

(กล่องละ 30 tablet)
ยา Paclitaxel concentrate for solution for infusion จ านวน 2 รายการ ดังนี้ รวมเปน็เงิน 3,859,578.80
ยา Paclitaxel 30 mg/5 mL concentrate for solution for infusion, 5 mL 7,000 vial 2,524,130.00   
ยา Paclitaxel 300 mg/50 mL concentrate for solution for infusion, 50 mL vial 720 vial 1,335,448.80   

5 P๖๔๑๐๐๐๐๐๒๕๒ ยา Folinic acid 50 mg/5 mL solution for injection, 5 mL vial  20,000 vial 7,040,600.00

6 P๖๔๑๐๐๐๐๐๒๕๓ 145 vial 6,524,988.40   02/2565

1,700 กล่อง
( กล่องละ 30 tablet )

01/2565P๖๔๑๐๐๐๐๐๒๕๕

2 P๖๔๑๐๐๐๐๐๒๕๑

ยา Letrozole 2.5 mg film-coated tablet, 1 tablet     P๖๔๑๐๐๐๐๐๒๕๔7

ยา Doxorubicin hydrochloride 20 mg/10 mL concentrate for solution for 
infusion, 10 mL vial

3 P๖๔๑๐๐๐๐๔๒๐๓

ยา Erlotinib film-coated tablet จ านวน 2 รายการ ดังนี้

ยา Erlotinib 150 mg film-coated tablet

ยา Erlotinib 100 mg film-coated tablet

4

60 vial

ชื่อโครงกำร

03/25651,509,600.00

744,720.00 12/2564

02/2565

01/2565
264,855.00      

74,899.50        

ยา Trastuzumab 440 mg powder for concentrate for solution for infusion,1 vial

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศเผยแพรแ่ผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565
สถำบนัมะเรง็แห่งชำต ิ (M๖๔๑๐๐๐๐๐๐๓๔) ลงวันที่  6 ตลุำคม พ.ศ.2564

12/2564

งบประมำณ
โครงกำร (บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ
จัดซ้ือจัด

จ้ำง 
(เดือน/ป)ี

ล ำดับ
ที่

รหัสแผน

ชื่อยำ (Generic name)
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จ ำนวน

ยา Irinotecan hydrochloride trihydrate concentrate for solution for infusion จ านวน 2 รายการ รวมเปน็เงิน 1,820,510.00

50 กล่อง 
( กล่องละ 60 tablet )

480 vial

350 vial
ยา Irinotecan hydrochloride trihydrate 40 mg/2 mL concentrate for solution      
for infusion, 2 mL vial

411,950.00      

9 P๖๔๑๐๐๐๐๐๒๕๗ ยา Imatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet  1,366,170.00 06/2565

8 P๖๔๑๐๐๐๐๐๒๕๖ 03/2565

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศเผยแพรแ่ผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565
สถำบนัมะเรง็แห่งชำต ิ (M๖๔๑๐๐๐๐๐๐๓๔) ลงวันที่  6  ตลุำคม พ.ศ.2564

ล ำดับ
ที่

รหัสแผน
ชื่อโครงกำร งบประมำณ

โครงกำร (บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ
จัดซ้ือจัด

จ้ำง 
(เดือน/ป)ีชื่อยำ (Generic name)

ยา Irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg/5 mL concentrate for solution    
for infusion, 5 mL vial

1,408,560.00   
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