
แบบ บก.๐๖ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

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

๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานเภสัชกรรม  ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์                .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                   .         
 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                        1,696,490.35                           บาท  
 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่               24 มีนาคม 2564                .                      
. 
    เป็นเงิน         1,696,490.35           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    พันธุ์พรม )                                                 



ซ้ือยา กลุ่ม 5 ยารักษาโรคมะเร็ง จ านวน 6 รายการ ดงัน้ี

รายการที่ ราคา/หน่วย ราคารวม (บาท)
1 ยา Abiraterone acetate 250 mg tablet, 1 tablet 65,270.00    5 กล่อง ( กล่องละ 120 tablet ) 169,996.25      
2 ยา Cetuximab 100 mg/20 mL solution for infusion, 20 mL vial 50,875.29    96,995.50        
3 ยา Degarelix 80 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 7,383.00      430,653.60      
4 ยา Pertuzumab 420 mg/14 mL concentrate for solution for infusion, 14 mL vial 58,850.00    695,500.00      

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 1,696,490.35   บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง)

รายการที่
1 ยา Abiraterone acetate 250 mg tablet, 1 tablet 
2 ยา Cetuximab 100 mg/20 mL solution for infusion, 20 mL vial 

3 ยา Degarelix 80 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial จากราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามใบส่ังซ้ือเลขที่ 498/64 ลงวนัที่ 22 กรกฏาคม 2564*

4 ยา Pertuzumab 420 mg/14 mL concentrate for solution for infusion, 14 mL vial 

หมายเหตุ เคร่ืองหมายดอกจัน (*) หลังแหล่งที่มาของราคากลาง หมายถึง ราคาซ้ือคร้ังสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณเป็นราคาที่ต่่ากว่าราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
เร่ือง ก่าหนดราคากลางยา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

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

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

รายละเอียดแนบท้าย

5

80 vial 

10 vial 

10 vial 

23,540.00    3 vial 
ยา Trastuzumab emtansine 160 mg powder for concentrate for solution for 
infusion, 1 vial

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

5

จากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั

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

ชื่อยา จ านวน

303,345.00      

จากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั

จากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั

ชื่อยา

จากราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง ก่าหนดราคากลางยา ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2564

แหล่งที่มาของราคากลาง
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