บัญชีราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วมด้านยา จังหวัดน่าน สาหรับจัดซื้อร่วมปีงบประมาณ 2563 - 2564
จานวน 44 รายการ
ที่

รายการ

1 Al+Mg (non-Simethicone) susp.
240 ml/bott
2 Allopurinol tab 100 mg

3 Amlodipine tab 5 mg

บี.เอล.ฮัว้ จำกัด
กล่อง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด
นิวไลฟ์ ฟำร์มำ จำกัด
จรูญเภสัช จำกัด
ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

ราคาเสนอ
จังหวัดน่าน
ปี 63-64
16.00
19.99
250/50×10's
290/50×10's
298/50×10's
310/50×10's

Antacil gel HH
Almag milk 240 mg
Alinol (1×50×10T)
Purinol-100
Xandase
Alloric

เฮลท์ตมี้ ี จำกัด
โปลิฟำร์ม จำกัด
กล่อง ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหำชน)
ฟำร์มำดิกำ จำกัด

170/25×10's
390/50×10's
170/50×10's
35/10×10's

Burinol 100
Puride 100
ไม่ระบุ
Amlodac 5

360/100×10's
185/50×10's
380/100×10's
38/10×10's
49.22/10×10's
650/100×10's

AMPIN-5
Amlovasac 5
Amlopine 5
Amlod 5
ไม่ระบุ
Narvin 5

หน่วย
บรรจุ

บริษัท

ขวด ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด

พรอส ฟำร์มำ จำกัด
โปลิฟำร์ม จำกัด
เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
เมดไลน์ จำกัด
สยำมฟำร์มำซูติคอล จำกัด
ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

ชื่อการค้า

ผูแ้ ทน

คุณอภิสรำ เขียวขำ
คุณนพวรรณ องค์ศริ ิวิทยำ
นำยภำกรณ์ วันทวี
นำยศักดิร์ ภี อำยุวรรณ
นำยศุภกร ศรีกันชัย
นำยชิษณุพงศ์ ทนนวงค์/
นำยกีรเกียรติ อุนจะนำ
นำยวิศณุศษิ ฏิ์ ดีนำน
นำงสำวโชติกำ อนันตะ
คุณธนกฤต บุญศิรินุกูล
คุณธวัลรัตน์ ขันทอง/
คุณศิรินภำ จุมพิตร
พิชยำ เรืองประเสริฐฤทธิ์
นำงสำวโชติกำ อนันตะ
นำยกมลฉัตร เปี่ยมวุฒินันท์
นำยศักดิน์ รินทร์ บุตมิ ำลย์
นำยวรคณิต พรหมปัญญำ
นำยชิษณุพงศ์ ทนนวงค์/
นำยกีรเกียรติ อุนจะนำ

เบอร์ติดต่อผูแ้ ทน

083-950-7888
086-473-7866
081-869-3412
081-6030812
091-4816169
097-125-0210/
094-602-2227
099-287-6260
081-8029256
085-448-3439
064-156-4451/
093-2288801
091-293-7377
081-8029256
080-2352365
083-693-9941
084-700-2660
097-125-0210/
094-602-2227

ที่

รายการ

4 Ampicillin inj 1 g
5 Atenolol tab 50 mg

6 Budesonide MDI

7 Calcium polystyrene sulfonate
powder 5 g
8 Cefazolin inj 1 g
9 Cephalexin capsule
500 mg

10 Cloxacillin inj 1 g
11 Diclofenac tab 25 mg
12 Enalapril tab 20 mg

หน่วย
บรรจุ

บริษัท

vial ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอรีส่ ์ (1969) จำกัด
กล่อง ฟำร์มำดิกำ จำกัด

ราคาเสนอ
จังหวัดน่าน
ปี 63-64
15.00
16.2/10×10's

เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
นิวไลฟ์ ฟำร์มำ จำกัด
ขวด ไบโอโนว่ำ จำกัด
ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
หจก. ภิญโญ ฟำร์มำซี
กล่อง ซิลลิค ฟำร์มำ จำกัด
สยำมฟำร์มำซูติคอล จำกัด
vial ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอรีส่ ์ (1969) จำกัด
กล่อง แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ จำกัด
ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

100/50×10's
145/50×10's

บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิง้ จำกัด
vial ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอรีส่ ์ (1969) จำกัด
กล่อง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
กล่อง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด
เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

278.2/10×10's
15.00
107/50×10's
150/50×10's
430/100×10's
450/100×10's

68.00
68.48
69.40
680.52/100
802.5/100
15.20
170/10×10's
270/10×10's

ชื่อการค้า

ผูแ้ ทน

Sterile ampicillin sodiumคุณรจนำ คำก๋อง
Catenol 50
คุณธวัลรัตน์ ขันทอง/

เบอร์ติดต่อผูแ้ ทน

081-905-6610
064-156-4451/
คุณศิรินภำ จุมพิตร
093-2288801
Prenolol50
นำยกมลฉัตร เปี่ยมวุฒินันท์ 080-2352365
Atemin-50
นำยศักดิร์ ภี อำยุวรรณ
081-6030812
ไม่ระบุ
คุณสุมำรี กองคำ
085-976-6684
Aeronide
นำงสำวฑิตย์ฏยำ สอนสิงห์ 085-019-2529
Budesone-200
นำยกีรติ ศรีขันติกุล
083-000-8889
Less-k Powder 100 sac คุณธัญญพัทธ์ ดิศพรโชติพงศ์ 095-705-7896
ไม่ระบุ
นำยวรคณิต พรหมปัญญำ 084-700-2660
Cefzillin
คุณรจนำ คำก๋อง
081-905-6610
CEFEX-500
จุพำภรณ์ หมื่นวิเศษ
081-829-4249
นำยชิษณุพงศ์ ทนนวงค์/
097-125-0210/
Toflex 500
นำยกีรเกียรติ อุนจะนำ
094-602-2227
Zeplex 500 mg cap นำงสำวเกสินี ศรีสุขคำ
081-595-2229
K-CIL
คุณรจนำ คำก๋อง
081-905-6610
Diclofenac tablet 25 mgนำงสำวพัชรินทร์ สีขำว
088-251-4458
Difelene 25 mg tablet คุณอภิสรำ เขียวขำ
083-950-7888
Lapril 20 (1×100×10T) นำยภำกรณ์ วันทวี
081-869-3412
Anapril20
นำยกมลฉัตร เปี่ยมวุฒินันท์ 080-2352365

ที่

รายการ

13 Ethinylestradiol 0.03
mg+levonorgestrel 0.15 mg
14 Ferrous fumarate 200mg
15 Fluoxetine tablet/capsule 20
mg

16 Folic acid tablets 5 mg

17 Furosemide tab 40 mg

หน่วย
บรรจุ

บริษัท

กล่อง พรอส ฟำร์มำ จำกัด
ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
ขวด เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด
กล่อง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด
ฟำร์มำแลนด์ (1982) จำกัด
สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิวไลฟ์ ฟำร์มำ จำกัด
แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ จำกัด
โปลิฟำร์ม จำกัด
ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

กล่อง/ เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด
ขวด คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จำกัด
สยำมฟำร์มำซูติคอล จำกัด
กล่อง/ โมเดิร์น ฟำร์มำ จำกัด
ขวด เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด
โปลิฟำร์ม จำกัด
สยำมฟำร์มำซูติคอล จำกัด
นิวไลฟ์ ฟำร์มำ จำกัด

ราคาเสนอ
จังหวัดน่าน
ปี 63-64
175/50×28's
210/50×28's
113.50/1,000's
240/50×10's
245/50×10's
53.5/10×10's
54/10×10's
58/10×10's
320/50×10's
350/50×10's
200/1000's
400/2000's
429.07/100×10's
24/100's
260/1000's
139/500's
289.97/1000's
125/500 เม็ด
145/50×10's

ชื่อการค้า

ผูแ้ ทน

CLEO
พิชยำ เรืองประเสริฐฤทธิ์
R-DEN
คุณอภิสรำ เขียวขำ
ไม่ระบุ
นำยภำกรณ์ วันทวี
Flutine tab (1×50×10T) นำยภำกรณ์ วันทวี
Oxetine20 Tablet
คุณพงศธร ถ้ำทอง
Fluoxetine 20 mg
นำงสำวอำรีย์ ทำมะศิริ
PROXETIN-20
นำยศักดิร์ ภี อำยุวรรณ
DAWNEX-20
จุพำภรณ์ หมื่นวิเศษ
Actisac
นำงสำวโชติกำ อนันตะ
นำยชิษณุพงศ์ ทนนวงค์/
Fluoxine
Folic (1×1000T)
Folic acid
ไม่ระบุ
HYDRIL-F
Fuseride (1×1000T)
Furide 40
ไม่ระบุ
Furosic

เบอร์ติดต่อผูแ้ ทน

091-293-7377
083-950-7888
081-869-3412
081-869-3412
080-501-4840
081-882-5774
081-6030812
081-829-4249
081-8029256
097-125-0210/
นำยกีรเกียรติ อุนจะนำ
094-602-2227
นำยภำกรณ์ วันทวี
081-869-3412
นำงสำวจิตชญำ ดำวเวียงกัน 089-553-1182
นำยวรคณิต พรหมปัญญำ 084-700-2660
นำงสำวเมยุมำศ ทรำยคำ
094-619-5535
นำยภำกรณ์ วันทวี
081-869-3412
นำงสำวโชติกำ อนันตะ
081-8029256
นำยวรคณิต พรหมปัญญำ 084-700-2660
นำยศักดิร์ ภี อำยุวรรณ
081-6030812

ที่

รายการ

18 Gemfibrozil cap 300 mg
19 Glipizide tab 5 mg

20 Ibuprofen tab 400 mg

หน่วย
บรรจุ

บริษัท

กล่อง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด
ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหำชน)
กล่อง สหแพทย์เภสัช จำกัด
เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด
ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหำชน)
พรอส ฟำร์มำ จำกัด
กล่อง/ ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ขวด โมเดิร์น ฟำร์มำ จำกัด
ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
ยูเมด้ำ
ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

21 Insulin Mix 30/70
10 ml/vial

vial

22 Insulin NPH 10 ml/vial

vial

23 Insulin RI 10 ml/vial

vial

สยำมฟำร์มำซูติคอล จำกัด
เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
คอสม่ำ เทรดดิง้ จำกัด
เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
คอสม่ำ เทรดดิง้ จำกัด
เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
คอสม่ำ เทรดดิง้ จำกัด

ราคาเสนอ
จังหวัดน่าน
ปี 63-64
298/50×10 cap
330/50×10 tab
55/50×10's
56.50/50×10's
65/50×10's
85/50×10's
329.56/500's
340/50×10's
345/50×10's
350/50×10's
380/50×10's

Polyxit cap (1×50×10C) นำยภำกรณ์ วันทวี
ไม่ระบุ
คุณธนกฤต บุญศิรินุกูล
Glipizide
นำงสำวอำรีย์ ทำมะศิริ
Namedia (1×50×10T) นำยภำกรณ์ วันทวี
ไม่ระบุ
คุณธนกฤต บุญศิรินุกูล
Gpzide
พิชยำ เรืองประเสริฐฤทธิ์
Ibupac tablet 400 mg นำงสำวพัชรินทร์ สีขำว
P-FEN 400
นำงสำวเมยุมำศ ทรำยคำ
Duran 400 mg tablet คุณอภิสรำ เขียวขำ
Pybufen-P 400
นำงสำวสุชำดำ นกเถื่อน
นำยชิษณุพงศ์ ทนนวงค์/
Ibufen 400 FC

159.43/20×10's
61.70
62.00
61.70
62.00
61.70
62.00

นำยกีรเกียรติ อุนจะนำ
ไม่ระบุ
นำยวรคณิต พรหมปัญญำ
Winsulin30/70
นำยกมลฉัตร เปี่ยมวุฒินันท์
Gensulin M30 (30/70) นำยณัฐกรณ์ วรรณทัย
WinsulinN
นำยกมลฉัตร เปี่ยมวุฒินันท์
Gensulin N 100 IU/ML นำยณัฐกรณ์ วรรณทัย
InsugenR
นำยกมลฉัตร เปี่ยมวุฒินันท์
Gensulin R 100 IU/ML นำยณัฐกรณ์ วรรณทัย

ชื่อการค้า

ผูแ้ ทน

เบอร์ติดต่อผูแ้ ทน

081-869-3412
085-448-3439
081-882-5774
081-869-3412
085-448-3439
091-2937377
088-251-4458
094-619-5535
083-950-7888
090-979-5704
097-125-0210/
094-602-2227
084-700-2660
080-2352365
061-386-5411
080-2352365
061-386-5411
080-2352365
061-386-5411

24 Ipratropium HCl + Fenoterol
HBr MDI

pcs ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ราคาเสนอ
จังหวัดน่าน
ปี 63-64
128.40

25 Ipratropium HCl+Fenoterol

pcs หจก. แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่

95.00

Iperol 20 ml

กล่อง โมเดิร์น ฟำร์มำ จำกัด

104/50×10's
112/50×10's
112/50×10's
110/50×10's
130/50×10's
278.2/100×10's
150/50×10's
160/50×10's

Metrorin
Melmet-500
Gluzolyte (1×50×10T)
Metformin
Buformin
Miformin 500 mg
Glutabloc
Glucolyte

ที่

รายการ

หน่วย
บรรจุ

บริษัท

ชื่อการค้า

ผูแ้ ทน

เบอร์ติดต่อผูแ้ ทน

Aerobidol

นำงสำวฑิตย์ฏยำ สอนสิงห์

085-019-2529

คุณกัญชริญำ คงปัน

093-2738280

HBr solution 20 ml
26 Metformin HCl tab
500 mg

แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ จำกัด
เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด
สหแพทย์เภสัช จำกัด
เฮลท์ตมี้ ี จำกัด
เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จำกัด
ยูเมด้ำ
ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

27 Methotrexate tab 2.5 mg

สยำมฟำร์มำซูติคอล จำกัด
กล่อง หจก. ภิญโญ ฟำร์มำซี
ฟำร์มำดิกำ จำกัด

119.84/30×10's
193/10x10's
310/10x10's

28 Metronidazole inj 0.5%

ขวด ภิญโญฟำร์มำซี

11.7
11.77
12.99
13.10
14.50

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ไบโอโนว่ำ จำกัด
คอสม่ำ เทรดดิง้ จำกัด
ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด

นำงสำวเมยุมำศ ทรำยคำ
094-619-5535
จุพำภรณ์ หมื่นวิเศษ
081-829-4249
นำยภำกรณ์ วันทวี
081-869-3412
นำงสำวอำรีย์ ทำมะศิริ
081-882-5774
นำยวิศณุศษิ ฏิ์ ดีนำน
099-287-6260
นำยฐปนัตว์ อัศวเดช
081-8603738
นำงสำวสุชำดำ นกเถื่อน
090-979-5704
นำยชิษณุพงศ์ ทนนวงค์/
097-125-0210/
นำยกีรเกียรติ อุนจะนำ
094-602-2227
ไม่ระบุ
นำยวรคณิต พรหมปัญญำ 084-700-2660
BIOTREXATE
นำยกีรติ ศรีขันติกุล
0-83000-8889
คุณธวัลรัตน์ ขันทอง/
064-156-4451/
Metrotrexate
คุณศิรินภำ จุมพิตร
093-2288801
Metronidazole 500 mg/100
นำยกีmlรติ ศรีขันติกุล
083-0008889
Metronidazole 500 mg/100
คุณกุml
ญชลีนันท์ เกียรติคณ
ุ ำนนท์086-463-5426
ไม่ระบุ
คุณสุมำรี กองคำ
085-976-6684
Nirmet
คุณวจำรุภัทร ดำวเวียงกัน 061-245-5622
Mepagyl injection
คุณอภิสรำ เขียวขำ
083-950-7888

29 Nifedipine 20 mg SR tab

กล่อง ฟำร์มำดิกำ จำกัด

ราคาเสนอ
จังหวัดน่าน
ปี 63-64
69/10x10's

30 Prednisolone tab 5 mg
31 Propranolol tab 10 mg

กล่อง/ สหแพทย์เภสัช จำกัด
ขวด บี.เอล.ฮัว้ จำกัด
กล่อง ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

339.19/100×10's Predsomed
175.80 /500's
Prednisolone 5 mg
180/100×10's
Cardenol 10

32 Rabies vaccine
33 Ranitidine tab 150 mg

vial ไบโอวำลิส จำกัด
กล่อง แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จำกัด

34 Risperidone tab 1 mg

ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
กล่อง นิวฟำร์มำ (ประเทศไทย) จำกัด

260/vial
248/50×10's
0.6/tab
800/50x10's

SPEEDA
Ratic Tab, 150 mg
Histac 150 mg
NEURIS 2 mg

คุณธวัลรัตน์ ขันทอง/
คุณศิรินภำ จุมพิตร
นำงสำวอำรีย์ ทำมะศิริ
คุณนพวรรณ องค์ศริ ิวิทยำ
นำยชิษณุพงศ์ ทนนวงค์/
นำยกีรเกียรติ อุนจะนำ
นำยนพดล พงศ์ตวิ ัฒนำกุล
คุณไพบูลย์ พิพัฒน์กุลชีวิน
นำยพรเทพ เลำกุลรัตน์
วันธีระ จิรวัฒน์

35 Risperidone tab 2 mg

กล่อง นิวฟำร์มำ (ประเทศไทย) จำกัด

1,330/50x10's

NEURIS 1 mg

วันธีระ จิรวัฒน์

36 Salbutamol inhaler
0.1 mg/dose 200 dose

pcs ไบโอโนว่ำ จำกัด

35.00
36.38
38.40

ไม่ระบุ
Aerotamol
Bonair HFA

คุณสุมำรี กองคำ
นำงสำวฑิตย์ฏยำ สอนสิงห์
นำยกีรติ ศรีขันติกุล

ที่

รายการ

หน่วย
บรรจุ

บริษัท

ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ภิญโญฟำร์มำซี

ชื่อการค้า
DEPIN-E RETARD

ผูแ้ ทน

เบอร์ติดต่อผูแ้ ทน

064-156-4451/
093-2288801
081-882-5774
086-473-7866
097-125-0210/
094-602-2227
092-935-6649
081-657-2265
081-915-3153
064-258-5868/
082-4952552
064-258-5868/
082-4952552
085-976-6684
085-019-2529
083-0008889

ที่

รายการ

37 Sertraline tab 50 mg

หน่วย
บรรจุ

บริษัท

กล่อง ซิลลิค ฟำร์มำ จำกัด
บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิง้ จำกัด
ฟำร์มำแลนด์ (1982) จำกัด
ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จำกัด
เมดไลน์ จำกัด
สยำมฟำร์มำซูติคอล จำกัด
บริษัท แอตแลนติค

38 Sodium bicarbonate inj 7.5% in
50 ml

vial

39 Tramadol 50 mg capsule

กล่อง สหแพทย์เภสัช จำกัด
เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด
โพลิฟำร์ม จำกัด
นิวไลฟ์ ฟำร์มำ จำกัด
ฟำร์มำแลนด์ (1982) จำกัด

40 Tetrahydrozoline + Antazoline
eye drop
41 Trihexyphenidyl HCl tablets 2
mg

ราคาเสนอ
จังหวัดน่าน
ปี 63-64
58.85/3×10's

Sertraline sandoz FCT 50คุณmgนนทกฤษณ์ อุทิศำนนท์

58.85/3×10's
59/3×10's
2/tab
60/3×10's
200/10×10's
94.16/3×10's
26.51

Zotaline 50 mg tab
Serlin 50
Serlift tablets 50 ng
Sarin Tab, 50 mg
Sisalon 50
ไม่ระบุ
Sodium Bicarbonate

28/10×10's
74/25×10's
207/50×10's
55/10×10's
55/10×10's

Tramadol
นำงสำวอำรีย์ ทำมะศิริ
Volcidol cap (1×25×10C)นำยภำกรณ์ วันทวี
PAINDOL
นำงสำวโชติกำ อนันตะ
TRAMACAP
นำยศักดิร์ ภี อำยุวรรณ
รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่
Madola

081-882-5774
081-869-3412
081-802-9256
081-6030812
080-501-4840

เมโมเรียล 90
Allergis eye drop
คุณอภิสรำ เขียวขำ
Hista-OPH (EYEDROP) 10ml.
นำยสมชำย นันทรักษ์ชัยกุล
ไม่ระบุ
นำยวรคณิต พรหมปัญญำ
Aca Tab, 2 mg
คุณไพบูลย์ พิพัฒน์กุลชีวิน
Pozhexol 2 (1×1000T) นำยภำกรณ์ วันทวี

083-950-7888
081-380-5525
084-700-2660
081-657-2265
081-869-3412

ขวด ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด

9.5/10 ml

แสงไทยเมดิคอล จำกัด
สยำมฟำร์มำซูติคอล จำกัด
ขวด แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จำกัด
เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จำกัด

10.7/10 ml
150.87/10 ขวด
194/1000's
200/1000's

ชื่อการค้า

ผูแ้ ทน

นำงสำวเกสินี ศรีสุขคำ
คุณพงศธร ถ้ำทอง
นำยพรเทพ เลำกุลรัตน์
คุณไพบูลย์ พิพัฒน์กุลชีวิน
นำยนธวัชร แข็งแรง
นำยวรคณิต พรหมปัญญำ
ไพบูลย์ พิพัฒน์กุลชีวิน

เบอร์ติดต่อผูแ้ ทน

065-519-1543/
061-387-9684
081-595-2229
080-501-4840
081-915-3153
081-657-2265
095-952-8558
084-700-2660
0-81657-2265

ที่

รายการ

42 Warfarin tab 2 mg
43 Warfarin tab 3 mg
44 Warfarin tab 5 mg

หน่วย
บรรจุ

บริษัท

กล่อง เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
กล่อง เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
กล่อง เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

ราคาเสนอ
จังหวัดน่าน
ปี 63-64
90/10×10's
140/10×10's
100/10×10's
180/10×10's
150/10×10's
205/10×10's

ชื่อการค้า
Befarin2
Maforan 2 mg
Befarin3
Maforan 3 mg
Befarin5
Maforan 5 mg

ผูแ้ ทน

นำยกมลฉัตร เปี่ยมวุฒินันท์
นำงสำวเมทินี สวัสดี
นำยกมลฉัตร เปี่ยมวุฒินันท์
นำงสำวเมทินี สวัสดี
นำยกมลฉัตร เปี่ยมวุฒินันท์
นำงสำวเมทินี สวัสดี

เบอร์ติดต่อผูแ้ ทน

080-2352365
086-682-2369
080-2352365
086-682-2369
080-2352365
086-682-2369

เงื่อนไขในการจัดซื้อตามบัญชีรายการยาจัดซื้อร่วม จ.น่าน
1. จัดซื้อตามลาดับในบัญชีรายการ ฯ จากลาดับที่มีราคาต่าสุดก่อน เว้นแต่กรณีพบปัญหาจากการจัดซื้อ/การใช้ สามารถจัดซื้อรายการในลาดับถัดไปที่ราคาสูงกว่าได้
2. กรณีพบปัญหาจากการจัดซื้อ/การใช้ ยาตามบัญชีจัดซื้อร่วม และ รพ. ต้องการจัดซื้อในลาดับที่มีราคาสูงกว่า ขอให้ผ่านความเห็นชอบของ คกก. PTC รพ. และ
รายงานปัญหาที่พบให้จังหวัดทราบ ตาม “แบบรายงานปัญหาที่พบจากการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามรายการจัดซื้อร่วมของโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน”
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้จาหน่ายในครั้งต่อไป
3. ราคายาที่จัดซื้อเป็นราคาสุทธิ (Net Price) โดยไม่มีส่วนลดหรือส่วนแถมและไม่มีการรับเงินสวัสดิการหรือเงินบริจาค เพื่อปฏิบัติตาม มติ ครม. และแนวทาง ป.ป.ช. มาตรการในการ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว128 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561

