บันทึกข้อความ
ส่วนรา'ชการ โรงพยาบาลนครพิงค กลุ่มงานเภสัฃกรรม งานบริหารเวขภัณฑ์ โทร. ๙๒๒๓
VI ขม ๐๐๓๒.๒๒๓/๑๓๒

วัน ที่

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕;๖๑

เรื่อ ง

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕;๖๑

เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ด้ว ยกลุ่ม งานเภสัช กรรม ได้ด ำเนิน การสรุป ผลการดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า ง ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ และผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อยา โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เปีนที่เรียบร้อยแล้ว
บัด นี้ กลุ่มงาบเภสัช กรรม ขออนุมัตินำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ และขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อยา โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรศบา ธนะทิพานนท์)
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

(บ'เยวรเข'ษฐ เต,ซะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครฟิง^
'

'

^

■’ร ุ ^ ' - ^ ' '

หัวViนน■'บ่ I (Iน I 'I

f 3 ส.ค.2561'

£b±

(4* ะ')
ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อยา โรงพยาบาลนครพิงดํ
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-

2 . 5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อแสดงให้
เห็นผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในทารดำเนินงานข0ง
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ะ ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป
ตารางที่ 1 ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนรายการยา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาด้วย

วิธีตลาด e-market

สอบราคา

วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
750

596

60

0

0

(92.00)

(8.00)

(0.00)

(0.00)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อยา จำนวนทั้งสิ้น 750 รายการ
พบว่าจัดซื้อสูงสุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 596 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือวิธีประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 60 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8
ตารางที่ 2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนงบประมาณ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาด้วย

วิธีตลาด e-market

สอบราคา

วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
370,000,000.00

256,164,801.70

113,835,198.30

0.00

0.00

(69.23)

(30.77)

0.00

0.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานเภสัขกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อยา งบประมาณทั้งสิ้น
370,000,000.00 บาท พบว่าจัดซื้อสูงสุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงิน 256,164,801.70 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.23 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน
113,835,198.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.77

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการปรับปรุงแนวทางการเขียนคุณลักษณะเฉพาะของยาใหม่ จึงทำให้มี

ความจำฝนต้องทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของยาใหม่ทุกรายการที่มีแผนจะด้องดํๅเนินกๅรจัดซื้ฐจัด
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ดำเนินการได้ตํ่ากว่าที่วางแผนใว้
2. ผู้ค้าไม่เข้าใจวิธีการเสนอราคาในระบบ e-GP ทำให้ไม่มายื่นซองเสนอราคา

3. ยาบางรายการไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค ตามคุณลักษณะเฉพาะของยาที่กำหนดตามดำรายา

ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ตารางที่ 3 การประหยัดงบประมาณ
จำนวนงบประมาณ
จัดซื้อ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง

วิธีตลาด e-market

สอบราคา

10,378,382.90

0.00

0.00

(9.11)

(0.00)

(0.00)

อิเล็กทรอนิกส์
113,835,198.30

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 113,835,198.30 บาท สามารถประหยัดงบประมารเป็นจำนวนเงิน
10,378,382.90 บาท คิดเป็น ร้อยละ 9.11

แนวทางในการแกไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เร่งจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยาให้ครบทุกรายการ

)

)

แบบ สชร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลนครพิงค์
เดือน พฤศจิกายน 2560

ลำดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
Amoxicillin 1,000 mg and

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)
1,386,720.00

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

78.ll/vial

e-bidding

clavulanic acid 200 mg

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

่และวันที่ของ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหดูผลที่คัดเลือก สัเลขที
ญญา หรือข้อตกลง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

บ. สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด บ. สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

23/2561

51.36 บาท/Vial

51.36 บาท/Vial

รายเดียว

วันที่ 16 พย 2560

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

24/2561

1,516.19 บาท/30 Cap

1,516.19 บาท/30 Cap

รายเดียว

วันที่ 16 พย 2560

หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

25/2561

95.00 บาท/ร Amp

95.00 บาท/5 Amp

รายเดียว

วันที่ 16 พย 2560

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

35/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 27 พย 2560

241.82 บาท/Amp

241.82 บาท/Amp

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

36/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 27 พย 2560

2,407.50 บาท/ร Pen

2,407.50 บาท/ร Pen

บ. แมคโครฟาร์แลบ จำกัด

บ. แมคโครฟาร์แลบ จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

31/2561

105.00 บาท/100 Cap

105.00 บาท/100 Cap

รายเดียว

วันที่ 27 พย 2560

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

32/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 27 พย 2560

668.75 บาท/ร Amp

668.75 บาท/ร Amp

injection
2

Dabigatran etexilate 110 mg

758,095.00

50.56/cap

e-bidding

Capsule
3

Tranexamic acid 250 ทาg/5

1,045,000.00

e-bidding

ml Injection
4

Enoxaparin sodium 60 mg

1,112,372.00 241.82/Syring

e-bidding

in 0.6 ml Injection

5

Insulin glargine 100 lU/ml in

3,129,750.00

e-bidding

3 ml Injection ชนิด penfill

6

Alfacalcidol 0.25 meg

577,500.00

2.71/cap

e-bidding

Capsule
7

Bupivacaine Hydrochloride
0.5% in Dextrose 8%
Injection

735,625.00 668.75/5 amp

e-bidding

y/ะ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลนครพิงค์
เดือน พฤศจิกายน 2560
ลำดับ

วงเงินที่จัดซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

หรือจัดจ้าง

ที่
(บาท)
8

Rabies Immune Globulin

1,612,980.00

วิธีซื้อหรือ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตูผลที่คัดเลือก

(บาท)

จ้าง

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

บ. ไบโอจีนีเทค จำกัด

บ. ไบโอจีนีเทค จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

33/2561

597.40 'บาท/Vial

597.40 บาท/Vial

รายเดียว

วันที่ 27 พย 2560

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

34/2561

210.79 บาท/30 Tab

210.79 บาท/30 Tab

รายเดียว

วันที่ 27 พย 2560

e-bidding

1000 IU Injection (Equine)
9

Tramadol HCl 37.5 mg +
Paracetamol 325 mg tablet

695,607.00

เลขที่และวันที่ของ

ราคากลาง

e-bidding

สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

)

)

แบบ สฃร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลนครพิงดํ
เดือน ธันวาคม 2560

ลำดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
Alfuzosin HCL10 ทา§ Extended-

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
หรือจัดจ้าง (บาท)
จ้าง
(บาท)
3,004,560.00

e-bidding

release Tablet

2

3

Dutasteride 0.5 ทา§ Capsule

Nicardipine Hydrochloride 10

1,352,967.00

2,928,590.00

e-bidding

e-bidding

mg/10 ml Injection
4

5

Protein-free peptide Injection

Fluticasone furoate 27.5

1,120,000.00

1,709,325.00

e-bidding

e-bidding

ทาc§/spray Nasal Spray
6

Galantamine 8 mg prolonged-

830,641.00

e-bidding

release capsule

7

Methylprednisolone sodium
succinate 1 gm for Injection

1,297,524.80

e-bidding

่และวันที่ของ
เหตูผลที่คัดเลือก สัเลขที
ญญา หรือข้อตกลง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดัรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

บ. ดีเคเอสเอ'ซ (ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

42/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 7 ธค 2560

770.40 บาท/30 Tab

770.40 บาท/30 Tab

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

43/2561

1,229.97 บาท/30 Cap

1,229.97 บาท/30 Cap

รายเดียว

วันที่ 7 ธค 2560

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

44/2561

2,546.60 บาท/10 Amp

2,546.60 บาท/10 Amp

รายเดียว

วันที่ 7 ธค 2560

บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

45/2561

400.00 บาท/Amp

400.00 บาท/Amp

รายเดียว

วันที่ 7 ธค 2560

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลืค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

46/2561

240.75 บาท/Bott

240.75 บาท/Bott

รายเดียว

วันที่ 12 ธค 2560

บ. ดีเคเอสเอข (ประเทศไทย)

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

47/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 12 ธค 2560

2,373.26 บาท/28 Cap

2,373.26 บาท/28 Cap

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

48/2561

2,495.24 บาท/Vial

2,495.24 บาท/Vial

รายเดียว

วันที่ 12 ธค 2560

i/ท

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลนครพิงค์

)

แบบ ส'นร.:

เดือน มกราคม 2561

ลำดับ
ที่
1

2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
Acarbose 50 mg Tablet

Ciprofloxacin 400 mg/200 ml

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
558,540.00 3.21/tab

548,910.00

e-bidding

e-bidding

Injection
3

Enoxaparin sodium 40 mg in
0.4 ml Injection

720,324.00 200.09/am
p

e-bidding

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตูผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

72/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 26 มค 2561

96.30/30 tab

96.30/30 tab
เป็นผู้เสนอราคาเพียง

74/2561

บ. สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด บ. สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
101.65/vial

101.65/vial

รายเดียว

วันที่ 26 มค 2561

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

บ. ดีเคเอสเอ,ซ(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

73/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 26 มค 2561

400.18/2 amp

400.18/2 amp

)

)

แบบ สฃร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลนครพิงค์
เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
Sterile Water for Irrigation in

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
1,141,850.00 29.10/bag

e-bidding

1,000 ml

2

Abacavir 600 mg and

1,298,849.50 200.09/am

Lamivudine 300 mg Tablet
3

4

Darunavir 600 mg Tablet

Lercanidipine Hydrochloride

e-bidding

p
3,307,905.00 122.52/tab

584,220.00 2.99/tab

e-bidding

e-bidding

20 mg Tablet
5

Peritoneal dialysis solution

9,625,506.00

e-bidding

with 1.5% dextrose นํ้ายาล้าง

รายขื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

่และวันที่ของ
ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา เหดูผลที่คัดเลือก สัเลขที
ญญา หรือข้อตกลง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

90/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 8 กพ 2561

27.85 บาท/Bag

27.85 บาท/Bag

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

91/2561

1,998.23 บาท/30 Tab

1,998.23 บาท/30 Tab

รายเดียว

วันที่ 19 กพ 2561

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

94/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 19 กพ 2561

7,350.90 บาท/60 Tab

7,350.90 บาท/60 Tab

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

92/2561

83.46 บาท/ 28 Tab

83.46 บาท/ 28 Tab

รายเดียว

วันที่ 19 กพ 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

93/2561

1,659.57 บาท/2 Bag

1,659.57 บาท/2 Bag

รายเดียว

วันที่ 19 กพ 2561

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

95/2561

ไตทางซ่องท้องชนิดใช้กับเครื่องล้าง
ไตทางซ่องท้องอัตโนม้ต
6

Vancomycin 500 mg for
Injection

7

Carvedilol 12.5 mg Tablet

1,027,200.00 139.10/via

e-bidding

l
1,672,000.00 4.50/tab

e-bidding

บ. สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด บ. สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
85.60 บาท/Vial

85.60 บาท/Vial

รายเดียว

วันที่ 19 กพ 2561

บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติ

บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติ

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

88/2561

คอล อินดัสตรี้ จำกัด

คอล อินดัสต'รี้ จำกัด

รายเดียว

วันที่ 8 กพ 2561

440.00 บาท/100 Tab

440.00 บาท/100 Tab

นบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลนครพิงค์
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ที่
8

Cefazolin 1 gm for Injection

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

1,556,250.00 17.00/vial

วิธีซื้อหรือจ้าง

e-bidding

รายซื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตูผลที่คัดเลือก

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท โมเดอรินแมนู จำกัด

บริษัท โมเดอรินแมนู จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

89/2561

12.50 บาท/Vial

12.50 บาท/Vial

รายเดียว

วันที่ 8 กพ 2561

ว

)

แบบ ลจร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลนครพิงดํ
เดือน มีนาคม 2561

ลำดับ
ที่
1

2

3

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
Fenofibrate 200 mg Capsule

Fosfomycin 4 §ทก for Injection

สารทึบรังสีละลายนํ้าได้ ชนิดไม่มี

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
2,728,500.00

5.35/cap

1,016,928.00

e-bidding

e-bidding

2,942,500.00

e-bidding

ประจุ (Nonionic water-soluble

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตูผลที่ดัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

บ. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979)

บ. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

101/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 12 มีค 2561

630.00 บาท/300 Cap

630.00 บาท/300 Cap

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

102/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 12 มีค 2561

376.64 บาท/Vial

376.64 บาท/Vial

บ. อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด

บ. อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

103/2561

294.25 บาท/Vial

294.25 บาท/Vial

รายเดียว

วันที่ 12 มีค 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

108/2561

3,709.69 บาท/Box

3,709.69 บาท/Box

รายเดียว

วันที่ 30 มีค 2561

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

109/2561

จำกัด

จำกัด

รายเดียว

วันที่ 30 มีค 2561

1,765.50 บาท/30 Tab

1,765.50 บาท/30 Tab

บ. ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

107/2561

462.24 บาท/Box

462.24 บาท/Box

รายเดียว

วันที่ 22 มีค 2561

contrast media)

4

Rivastigmine 18 mg Patch

519,456.00

123.68/

e-bidding

Patch
5

Sevelamer Carbonate 800 mg

4,237,200.00

467.59/box

e-bidding

Tablet

6

Fluticasone propionate และ
Salmeterol powder for
inhalation

3,226,371.00

e-bidding

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลนครพิงดํ
เดือน มีนาคม 2561
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ที่
7

Ritonavir 100 กก§ Tablet

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

1,437,117.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

e-bidding

รายซื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา

เฬตูผลที่ดัดเลือก

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ซอง
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

106/2561

1,306.47 บาท/30 Tab

1,306.47 บาท/30 Tab

รายเดียว

วันที่ 22 มีค 2561

)

)

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลนครพิงดํ
เดือน เมษายน 2561

ลำดับ
ที่
1

2

งาบที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง
Alteplase 50 mg for Injection

Vildagliptin 50 mg Tablet

วงเงินที่จัดชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
2,086,500.00

2,524,480.00

e-bidding

e-bidding

่และวันที่ของ
ผู้1ด้รับการคัดเลือกและ เหตูผลที่คัดเลือกโดย สัเลขที
ญญา หรือข้อตกลง
ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง
สรุป
ในการชื้อหรือจ้าง

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

113/2561

20,865.00 บาท/Vial

20,865.00 บาท/Vial

รายเดียว

วันที่ 9 เมย 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

114/2561

1,096.75 บาท/56 Tab

1,096.75 บาท/56 Tab

รายเดียว

วันที่ 23 เมย 2561

ว

)

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลนครพิงดํ
เดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
Bevacizumab 100 ทาg/4 ml

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
2,182,800.00

e-bidding

Injection

2

Diphtheria-Tetanus-acellular

918,755.50

e-bidding

Pertussis, Hepatitis-B

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

่และวันที่ของ
ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตูผลที่ดัดเลือก สัเลขที
ญญา หรือข้อตกลง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) เป็นผูเ้ สนอราคาเพียง
132/2561

จำกัด

จำกัด

9,095.00 บาท/Vial

9,095.00 บาท/Vial

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1,316.10 บาท/Vial

รายเดียว

วันที่ 7 พค 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็น เสนอราคาเพียง

129/2561

1,316.10 บาท/Vial

รายเดียว

วัน 7 พค 2561

เป็น เสนอราคาเพียง

133/2561

รายเดียว

วันที่ 7 พค 2561

ผู้

ที่

(Recombinant), Inactivated
Polio and Haemophilus
Influenzae type b Vaccine
3

Perindopril arginine 5 mg

586,200.00 9.77/tab

e-bidding

Tablet

4

5

Telmisartan 80 mg Tablet

Tiotropium 18 meg Capsule
for Inhalation

1,815,300.00 20.17/tab

1,001,000.00

910.00/
box

e-bidding

e-bidding

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) บ. ดีเคเอสเอ'ซ (ประเทศไทย)

ผู้

จำกัด

จำกัด

292.11 บาท/30 Tab

292.11 บาท/30 Tab

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็น เสนอราคาเพียง

130/2561

604.55 บาท/30 Tab

604.55 บาท/30 Tab

รายเดียว

วันที่ 7 พค 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

131/2561

909.50 บาท/Box

909.50 บาท/Box

รายเดียว

วับที่ 7 พค 2561

ผู้

ว

)

แบบ รพร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลนครพิงดํ
เดือน กรกฎาคม 2561

ลำดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
Budesonide and Formoterol

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
3,509,600.00

e-bidding

Fumarate Dihydrate
inhalation powder
2

Fluman Recombinant

6,794,928.00

e-bidding

Erythropoietin beta 5,000
IU/0.3 ml Injection
3

Imipenem and Cilastatin

1,583,600.00 642.00/vial

e-bidding

sodium for Injection
4

Phenytoin Sodium 100 mg

1,680,756.00

e-bidding

Sustained-release Capsule
5

Sodium Valproate 500 mg
Sustained-release Tablet

3,646,560.00

e-bidding

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย)

ผู้ได้รับการคัดเสือกและราคา เหดูผลที่คัดเสือก เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
158/2561

จำกัด

จำกัด

428.00 บาท/Bott

428.00 บาท/Bott

รายเดียว

ผู้

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) เป็น เสนอราคาเพียง
จำกัด

จำกัด

8,493.66 บาท/ 6 Syringe

8,493.66 บาท/ 6 Syringe

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

วันที่ 5 กค 2561

159/2561

ที่

รายเดียว

วัน 5 กค 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็น เสนอราคาเพียง

160/2561

428.00 บาท/Vial

428.00 บาท/Vial

รายเดียว

วันที่ 5 กค 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็น เสนอราคาเพียง

173/2561

329.56 บาท/100 Cap

329.56 บาท/100 Cap

รายเดียว

วันที่ 19 กค 2561

ผู้

ผู้

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จำกัด

จำกัด

379.85 บาท/30 Tab

379.85 บาท/30 Tab

รายเดียว

174/2561
วันที่ 19 กค 2561

)

)

แบบ สชร.:

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอ'นเดือน

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
1

Hydralazine hydrochloride

โรงพยาบาลนครพิงค์
เดือน สิงหาคม 2561
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื่อผู้เสนอราคา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
1,072,500.00 750.07/500

25 m§ Tablet
2

Sodium chloride 0.9%

e-bidding

tab
3,132,000.00

16.05/bag

429.00 บาท/500 Tab
e-bidding

Injection in 100 ml
3

Sodium chloride 0.9%
Injection in 1,000 ml

ลี

บ. เซ็นทรัลโพ เทรดดิ้ง จำกัด

บ. ซิลลีค ฟาร์มา จำกัด
13.50 บาท/Bag

3,741,000.00

32.10/bag

e-bidding

บี.

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตูผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด เป็นผูเ้ สนอราคาเพียง
189/2561
429.00 บาท/500 Tab
รายเดียว
วันที่ 8 สค 2561
บ. ซิลลีค ฟาร์มา จำกัด
เป็นผูเ้ สนอราคาเพียง
190/2561
13.50 บาท/Bag
รายเดียว
วับที่ 8 สค 2561

บ. เอ.เอ็น. ลาบอราตอรี่

บ. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

191/2561

(อำนวยเภสัช) จำกัด

(อำนวย๓ สัช) จำกัด

รายเดียว

วันที่ 8 สค 2561

29.00 บาท/Bag

29.00 บาท/Bag

แบบ สฃร.ไ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลนครพิงดํ
เดือน กันยายน 2561
ลำดับ
ที่
1

2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

Calcipotriol 50 mcg/g Ointment

Deferoxamine mesylate 500

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

1,177,000.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

e-bidding

1,036,830.00

e-bidding

mg for Injection
3

4

5

Entacapone 200 mg Tablet

Tacrolimus 1 mg Capsule

Verapamil 240 mg Prolonged-

960,592.50

e-bidding

1,872,500.00

656,980.00

e-bidding

11.56/tab

e-bidding

Release Tablet
6

Lansoprazole 30 mg Fast

2,414,241.00

37.53/tab

e-bidding

Disintegrating Tablet

7

8

Nebivolol 5 mg Tablet

Omalizumab 150 mg for
Injection

727,493.00

20.00/tab

1,198,025.50 17,114.97/
Vial

e-bidding

e-bidding

รายซื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา

เหตูผลที่คัดเลือก

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จำกัด

จำกัด

535.00 บาท/Tube

535.00 บาท/โube

บ. ซิลสิค ฟาร์มา จำกัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
206/2561

รายเดียว

วันที่ 3 กย 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

207/2561

1,728.05 บาท/10 Vial

1,728.05 บาท/10 Vial

รายเดียว

วันที่ 3 กย 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

208/2561

3,557.75 บาท/100 Tab

3,557.75 บาท/100 Tab

รายเดียว

วันที่ 3 กย 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

209/2561

5,350.00 บาท/50 Cap

5,350.00 บาท/50 Cap

รายเดียว

วันที่ 3 กย 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

210/2561

328.49 บาท/30 Tab

328.49 บาท/30 Tab

รายเดียว

วันที่ 3 กย 2561

บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) บ. ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จำกัด

จำกัด

1,049.67 บาท/28 Tab

1,049.67 บาท/28 Tab

บ. ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด

219/2561

รายเดียว

วันที่ 13 กย 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

221/2561

559.61 บาท/28 Tab

559.61 บาท/28 Tab

รายเดียว

วันที่ 13 กย 2561

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บ. ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาเพียง

222/2561

17,114.65 บาท/Vial

17,114.65 บาท/Vial

รายเดียว

วันที่ 13 กย 2561

