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ซ้ือยา กลุ่ม 5 ยารักษาโรคมะเร็ง จ านวน 6 รายการ ดงัน้ี จ านวน

5 กล่อง 
( กล่องละ 120 tablet )

2. ยา Cetuximab 100 mg/20 mL solution for infusion, 20 mL vial 10 vial 96,995.50        
3. ยา Degarelix 80 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 80 vial 430,653.60      

4 กล่อง 
( กล่องละ 56 capsule )

5. ยา Pertuzumab 420 mg/14 mL concentrate for solution for infusion, 14 mL vial 10 vial 695,500.00      

รวมทัง้สิ้น 1,757,801.35  
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ ( M๖๕๐๒๐๐๐๕๗๖๘ ) ลงวันที ่ 10  กุมภาพันธ ์พ.ศ.2565

ล าดบั
ที่

รหสัแผน
คาดว่าจะ
ประกาศ

จดัซ้ือจดัจา้ง
 (เดอืน/ป)ี

ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)

1. ยา Abiraterone acetate 250 mg tablet, 1 tablet 

4. ยา Gimeracil 7.25 mg + oteracil potassium 24.5 mg + tegafur 25 mg capsule,
 hard, 1 capsule

6. ยา Trastuzumab emtansine 160 mg powder for concentrate for solution for 
infusion, 1 vial

169,996.25      

1 P๖๕๐๒๐๐๐๖๙๔๒

61,311.00        

3 vial 303,345.00      
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ซ้ือยา กลุ่ม 5 ยารักษาโรคมะเร็ง จ านวน 10 รายการ ดงัน้ี จ านวน

40 กล่อง 729,996.80      
( กล่องละ 50 capsule )

5 กล่อง 535,000.00      
( กล่องละ 224 capsule )

4 กล่อง 132,808.40      
( กล่องละ 10 tablet )

5 กล่อง 91,436.85        

( กล่องละ 70 tablet )
5. ยา Pamidronate disodium 30 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial 100 vial 74,793.00        

10 กล่อง 106,946.50      
( กล่องละ 60 tablet )

15 กล่อง 320,855.55      
( กล่องละ 60 tablet )

8. ยา Pembrolizumab 100 mg/4 mL solution for injection, 4 mL vial 20 vial 1,990,200.00   
9. ยา Ramucirumab 500 mg/50 mL concentrate for solution for infusion, 50 mL vial 3 vial 176,550.00      

20 ขวด 616,298.60      
( ขวดละ 28 capsule )

รวมทัง้สิ้น 4,774,885.70  

2. ยา Enzalutamide 40 mg capsule, soft, 1 capsule 

3. ยา Everolimus 10 mg tablet, 1 tablet 

6. ยา Pazopanib 200 mg film-coated tablet, 1 tablet 

4. ยา Lapatinib 250 mg film-coated tablet, 1 tablet 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ ( M๖๕๐๒๐๐๐๕๗๖๘ ) ลงวันที ่ 10  กุมภาพันธ ์พ.ศ.2565

ล าดบั
ที่

รหสัแผน ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศ

จดัซ้ือจดัจา้ง
 (เดอืน/ป)ี

2 P๖๕๐๒๐๐๑๐๔๑๗
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7. ยา Pazopanib 400 mg film-coated tablet, 1 tablet 

10. ยา Sunitinib 12.5 mg capsule, hard, 1 capsule 

1. ยา Ceritinib 150 mg capsule, hard, 1 capsule 
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