แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

(2)

(3)

วงเงินที่จัดซือ้
ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
(4)

(5)

(6)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

(7)

(8)

(9)

(10)

1

จ้างเหมาบริการทาความสะอาด

5,750.00

เฉพาะเจาะจง นางกรณิชนันทน์ กาญจนาภา นางกรณิชนันทน์ กาญจนาภา
เสนอราคา 5,750.00 บาท ราคาทีจ่ า้ ง 5,750.00 บาท

เป็นราคาตามท้องตลาด

191/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม
2561

2

จ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้า

6,000.00

เป็นราคาตามท้องตลาด

3

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน รปภ.

9,000.00

4

จ้างเหมาบริการพนักงานเปล

9,600.00

5

วัสดุโฆษณาเผยแพร่

6

จ้างเหมาบริการช่วยงานโรงครัว

1,550.00

7

วัสดุบริโภค

3,540.00

8

วัสดุงานบ้าน

2,250.00

9

จ้างเหมาบริการทาป้ายไวนิล

10

วัสดุงานบ้าน

11

จ้างเหมาบริการทาป้ายไวนิล

เฉพาะเจาะจง นางพวงผกา ไชยสาร เสนอ
ราคา 6,000.00 บาท
เฉพาะเจาะจง นายแสน ไร่ดี เสนอราคา
9,000.00 บาท
เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ จิณะไชย เสนอ
ราคา 9,600.00 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนา เสนอราคา
250.00 บาท
เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย แซ่อิ้ว เสนอ
ราคา 1,550.00 บาท
เฉพาะเจาะจง นางอรทัย บุญมา เสนอราคา
3,540.00 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้าน ธ ขวัญนคร เสนอราคา
2,250.00 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายพูก่ นั ทอง เสนอราคา
700.00 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์แอร์ เสนอ
ราคา 4,000.00 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายพูก่ นั ทอง เสนอราคา
500.00 บาท

192/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม
2561
207/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม
2561
208/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม
2561
193/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม
2561
209/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม
2561
212/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม
2561
218/2561 ลงวันที่ 4 เมษายน
2561
219/2561 ลงวันที่ 4 เมษายน
2561
220/2561 ลงวันที่ 4 เมษายน
2561
221/2561 ลงวันที่ 4 เมษายน
2561

250.00

700.00
4,000.00
500.00

นางพวงผกา ไชยสาร ราคาที่
จ้าง 6,000.00 บาท
นายแสน ไร่ดี ราคาทีจ่ า้ ง
9,000.00 บาท
นายกิตติศักดิ์ จิณะไชย ราคาที่
จ้าง 9,600.00 บาท
ร้านกาญจนา ราคาทีซ่ ื้อ
250.00 บาท
นางสาวอรทัย แซ่อิ้ว ราคาทีจ่ า้ ง
1,550.00 บาท
นางอรทัย บุญมา ราคาทีซ่ ื้อ
3,540.00 บาท
ร้าน ธ ขวัญนคร ราคาทีซ่ ื้อ
2,250.00 บาท
ร้านป้ายพูก่ นั ทอง ราคาทีจ่ า้ ง
700.00 บาท
ร้านโชคอนันต์แอร์ ราคาทีซ่ ื้อ
4,000.00 บาท
ร้านป้ายพูก่ นั ทอง ราคาทีจ่ า้ ง
500.00 บาท

เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
2,310.00
เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ไดนาโม เสนอราคา
2,310.00 บาท
585.00
เฉพาะเจาะจง ร้านอารมณ์ค้าไม้ เสนอราคา
585.00 บาท
800.00
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสุนทรน่าน เสนอ
ราคา 800.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ร้าน ศ.ไดนาโม ราคาทีจ่ า้ ง
2,310.00 บาท
ร้านอารมณ์ค้าไม้ ราคาทีซ่ ื้อ
585.00 บาท
หจก.ศรีสุนทรน่าน ราคาทีซ่ ื้อ
800.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นราคาตามท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
222/2561 ลงวันที่ 4 เมษายน
2561
223/2561 ลงวันที่ 4 เมษายน
2561
230/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561

12

จ้างซ่อมยานพาหนะ

13

วัสดุกอ่ สร้าง

14

วัสดุงานบ้าน

15

วัสดุกอ่ สร้าง

1,400.00

เฉพาะเจาะจง นายเพ่ง เทพเสน เสนอราคา นายเพ่ง เทพเสน ราคาทีซ่ ื้อ
1,400.00 บาท
1,400.00 บาท

เป็นราคาตามท้องตลาด

231/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561

16

วัสดุไฟฟ้า

2,300.00

วัสดุสานักงาน

250.00

ร้านเทพสยามอีเล็คทริค ราคาที่
ซื้อ 2,300.00 บาท
ร้านกาญจนา ราคาทีซ่ ื้อ
250.00 บาท

เป็นราคาตามท้องตลาด

17

เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามอีเล็คทริค
เสนอราคา 2,300.00 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนา เสนอราคา
250.00 บาท

232/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561
233/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561

18

วัสดุงานบ้าน

395.00

วัสดุสานักงาน

635.00

20

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

652.00

ร้านกาญจนา ราคาทีซ่ ื้อ
395.00 บาท
ร้านวังผาเครื่องเขียน ราคาทีซ่ ื้อ
635.00 บาท
ร้านวังผาเครื่องเขียน ราคาทีซ่ ื้อ
652.00 บาท

เป็นราคาตามท้องตลาด

19

เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนา เสนอราคา
395.00 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านวังผาเครื่องเขียน เสนอ
ราคา 635.00 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านวังผาเครื่องเขียน เสนอ
ราคา 652.00 บาท

21

วัสดุงานบ้าน

270.00

เฉพาะเจาะจง ร้านปทุมวรรณ เสนอราคา
270.00 บาท

ร้านปทุมวรรณ ราคาทีซ่ ื้อ
270.00 บาท

เป็นราคาตามท้องตลาด

237/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561

22

วัสดุสานักงาน

1,000.00

เป็นราคาตามท้องตลาด

240/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน
2561

เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เสนอ หจก.อินเตอร์ เมดิคอล ราคาที่
ราคา 1,000.00 บาท
ซื้อ 1,000.00 บาท

เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด

เป็นราคาตามท้องตลาด

เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด

234/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561
235/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561
236/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
350.00
เฉพาะเจาะจง ร้านมายด์ไวท์ โปรดักส์ เสนอ
ราคา 350.00 บาท
475.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้ใหญ่ เสนอราคา
475.00 บาท
500.00
เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ เสนอราคา
500.00 บาท
3,000.00
เฉพาะเจาะจง ร้านถิ่นน่าน เสนอราคา
3,000.00 บาท
1,680.00
เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ไดนาโม เสนอราคา
1,680.00 บาท
1,200.00
เฉพาะเจาะจง ร้านทิพย์มงคล เสนอราคา
1,200.00 บาท
2,040.00
เฉพาะเจาะจง ร้านลาดวน เสนอราคา
2,040.00 บาท

23

วัสดุงานบ้าน

24

วัสดุงานบ้าน

25

จ้างเหมาบริการทาสติกเกอร์

26

จ้างเหมาบริการทาโปสเตอร์

27

จ้างซ่อมยานพาหนะ

28

วัสดุงานบ้าน

29

วัสดุไฟฟ้า

30

วัสดุคอมพิวเตอร์

31

วัสดุงานบ้าน

4,004.00

32

วัสดุงานบ้าน

4,590.00

33

วัสดุงานบ้าน

1,440.00

34

วัสดุงานบ้าน

680.00

460.00

เฉพาะเจาะจง หจก.ริมน่านมีเดีย เสนอราคา
460.00 บาท
เฉพาะเจาะจง หจก.ริมน่านมีเดีย เสนอราคา
4,004.00 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านทิพย์มงคล เสนอราคา
4,590.00 บาท
เฉพาะเจาะจง ห้าง ศรีเกษม เสนอราคา
1,440.00 บาท
เฉพาะเจาะจง หจก.นราพาณิชย์ เสนอราคา
680.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ร้านมายด์ไวท์ โปรดักส์ ราคาที่
ซื้อ 350.00 บาท
ร้านเจ้ใหญ่ ราคาทีซ่ ื้อ 475.00
บาท
ร้านศรศิลป์ ราคาทีจ่ า้ ง
500.00 บาท
ร้านถิ่นน่าน ราคาทีจ่ า้ ง
3,000.00 บาท
ร้าน ศ.ไดนาโม ราคาทีจ่ า้ ง
1,680.00 บาท
ร้านทิพย์มงคล ราคาทีซ่ ื้อ
1,200.00 บาท
ร้านลาดวน ราคาทีซ่ ื้อ
2,040.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นราคาตามท้องตลาด

หจก.ริมน่านมีเดีย ราคาทีซ่ ื้อ
460.00 บาท
หจก.ริมน่านมีเดีย ราคาทีซ่ ื้อ
4,004.00 บาท
ร้านทิพย์มงคล ราคาทีซ่ ื้อ
4,590.00 บาท
ห้าง ศรีเกษม ราคาทีซ่ ื้อ
1,440.00 บาท
หจก.นราพาณิชย์ ราคาทีซ่ ื้อ
680.00 บาท

จัดซื้อตามแผนประจาปี

เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด
เป็นราคาตามท้องตลาด

จัดซื้อตามแผนประจาปี
จัดซื้อตามแผนประจาปี
จัดซื้อตามแผนประจาปี
จัดซื้อตามแผนประจาปี

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
241/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน
2561
242/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน
2561
243/2561 ลงวันที่ 25
เมษายน 2561
244/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน
2561
245/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน
2561
246/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน
2561
247/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน
2561
224/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561
225/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561
226/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561
227/2561 ลงวันที่ 10
เมษายน 2561
228/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่
35

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
วัสดุงานบ้าน

วงเงินที่จัดซือ้
ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
3,900.00
เฉพาะเจาะจง หจก. ทีที เมด เสนอราคา
3,900.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
หจก. ทีที เมด ราคาทีซ่ ื้อ
3,900.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
จัดซื้อตามแผนประจาปี

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
229/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานทันตกรรม โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

(2)

(3)

(4)

ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
(5)

(6)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

(7)

(8)

(9)

(10)

1

วัสดุทางทันตกรรม วัสดุกลาสไอโอ
โนเมอร์ สาหรับบูรณะฟันกราม
Fuji 2

5,930.00

5,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จากัด เสนอราคา
5,930บาท

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
จากัด ราคาทีซ่ ื้อ 5,930 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

053/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน
2561

2

วัสดุทางทันตกรรม วัสดุกลาสไอโอ
โนเมอร์ สาหรับบูรณะฟันกราม
Fuji 9

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั่น จากัด เสนอราคา
16,000บาท

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
จากัด ราคาทีซ่ ื้อ 16,000 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

050/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน
2561

3

ซื้อวัสดุทางทันตกรรม วัสดุพมิ พ์
ปากและวัสดุบันทึกการสบฟันใน
งานฟันปลอม

12,864.61

12,864.61 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
12,864.61 บาท

บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด ราคาทีซ่ ื้อ
12,864.61 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

049/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน
2561

4

จ้างทาฟันปลอม จานวน 47
รายการ

52,345.00

52,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา จากัด เสนอ
ราคา 52,345 บาท

บริษัท เอ็กซา จากัด ราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
52,345 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

051/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน
2561

5

จ้างทาฟันปลอม จานวน 6รายการ

8,355.00

8,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที แคร์ พลัส
เดนทัลแล็บ จากัด เสนอ
ราคา 8,355 บาท

บริษัท ที แคร์ พลัส เดนทัลแล็บ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
จากัด ราคาทีซ่ ื้อ 8,355 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

052/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน
2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานเภสัชกรรม (จัดซื้อวัสดุการแทพย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

(2)
1

(3)
ซื้อChlorpheniramine maleate 4
mg + Phenylephrine HCl 10 mg
500 tablets จานวน 50 กล่อง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
(4)
21,250.00

ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
(5)
(6)
21,250.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
(7)
(8)
(9)
บ.บี.เอม.ฟาร์มาซี จากัด บ.บี.เอม.ฟาร์มาซี จากัด ราคา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
เสนอราคา 21,250.00 บาท
ทีซ่ ้ือ 21,250.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
(10)
3782/61 ลงวันที่ 5/3/2561

2

ซื้อEthinyl Estradiol 0.03 mg +
Levonorgestrel 0.15 mg 50x28
tablets จานวน 50 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จากัด
เสนอราคา 12,500.00 บาท

บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาทีซ่ ื้อ 12,500.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

3783/61 ลงวันที่ 5/3/2561

3

ซื้อSalmeterol 25 mcg +
Fluticasone 250 mcg per
metered dose pressurised
inhalation, suspension 120 dose
จานวน 175 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

98,493.50

99,242.50 เฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค ฟาร์มา จากัดเสนอ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จากัด ราคาที่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคา 98,493.50 บาท
ซื้อ 98,493.50 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

3784/61 ลงวันที่ 5/3/2561

4

ซื้อSodium chloride 0.9% 100 ml
จานวน 1000 ถุง,Sterile water for
injection 100 ml จานวน 200 ถุง,
Sodium chloride 3% 500 ml
จานวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,840.00

19,902.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล
โปรดัคส์ จากัดเสนอราคา
19,840.00 บาท

บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
จากัด ราคาทีซ่ ื้อ 19,840.00 ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
งบประมาณ

3785/61 ลงวันที่ 5/3/2561

5

ซื้อClozapine 100 mg 500 tablets
จานวน 10 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

8,500.00

8,774.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ฟาร์มีน่า จากัดเสนอราคา
8,500.00 บาท

บ.ฟาร์มีน่า จากัด ราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
8,500.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

3786/61 ลงวันที่ 5/3/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานเภสัชกรรม (จัดซื้อวัสดุการแทพย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
78,100.00

ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
78,110.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
บ.คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด
บ.คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
เสนอราคา 78,100.00 บาท ราคาทีซ่ ื้อ 78,100.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6

ซื้อInsulinum humanum +
Insulinum isophanum 100IU/ml
5x3ml/box จานวน 200 กล่อง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

7

ซื้อBudesonide 200 mcg
suspension for inhalation 200
dose จานวน 200 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

16,050.00

17,526.60 เฉพาะเจาะจง

บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จากัดเสนอราคา
16,050.00 บาท

8

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล
จานวน 6 รายการ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,100.00

38,100.00 เฉพาะเจาะจง

9

ซื้อMorphine Sulfate 10 mg
tablet 30 tablets/box จานวน 70
กล่อง และ Morphine Sulfate 30
mg tablet 30 tablets/box
จานวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,900.00

10

ซื้อVitamin K1 (Phytonadione)
10mg/ml 1 ml injection 25x1ml
จานวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

ซื้อClotrimazole ear drops 15
ml จานวน 120 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จากัด ราคาทีซ่ ื้อ
16,050.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
3787/61 ลงวันที่ 5/3/2561

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

3788/61 ลงวันที่ 5/3/2561

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
เสนอราคา 38,100.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ทีซ่ ื้อ 38,100.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

3793/61 ลงวันที่ 5/3/2561

41,900.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดเสนอ
ราคา 41,900.00 บาท

สานักงานคณะกรรมการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
อาหารและยา กลุ่มเงินทุน ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
หมุนเวียนยาเสพติดราคาทีซ่ ื้อ งบประมาณ
41,900.00 บาท

3789/61 ลงวันที่ 5/3/2561

2,608.00

2,608.66 เฉพาะเจาะจง

บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
คอล จากัดเสนอราคา
จากัด ราคาทีซ่ ื้อ 2,608.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
2,608.00 บาท
งบประมาณ

3790/61 ลงวันที่ 5/3/2561

6,360.00

6,360.00 เฉพาะเจาะจง

บ.แอตแลนต้า เมดดิคแคร์
จากัดเสนอราคา 6,360.00
บาท

37910/61 ลงวันที่ 5/3/2561

บ.แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
จากัดราคาทีซ่ ื้อ 6,360.00บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานเภสัชกรรม (จัดซื้อวัสดุการแทพย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
4,200.00

ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
4,200.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บ.ฟาร์มีน่า เสนอราคา
4,200.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
บ.ฟาร์มีน่า ราคาทีซ่ ื้อ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
4,200.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
4039/61 ลงวันที่ 8/3/2561

12

ซื้อClonazepam 1 mg 500
tablets จานวน 10 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

13

ซื้อHydroxypropyl
methylcellulose eye drops 10
ml จานวน 10 โหล โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

3,240.00

3,240.00 เฉพาะเจาะจง

บ.แสงไทยเมดิคอล จากัด
เสนอราคา 3,240.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4040/61 ลงวันที่ 8/3/2561

14

ซื้อCamphor powder 450 gm
จานวน 60 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จากัดเสนอราคา บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จากัด ราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
22,470.00 บาท
22,470.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4041/61 ลงวันที่ 8/3/2561

15

ซื้อAluminum hydroxide gel 300
mg + magnesium hydroxide 75
mg + Simethicone 30 mg 240
ml จานวน 2400 ขวด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

38,400.00

38,400.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บี.เอม.ฟาร์มาซี จากัด
เสนอราคา 38,400.00 บาท

4043/61 ลงวันที่ 8/3/2561

16

ซื้อIpatropium Br,anhydrous 25
mcg + Fenoterol HBr 50
mcg/dose 200 dose/box จานวน
500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,625.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จากัดเสนอราคา
93,625.00 บาท

17

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล
จานวน 5 รายการ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,350.00

35,350.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
เสนอราคา 35,350.00 บาท

บ.แสงไทยเมดิคอล จากัด
ราคาทีซ่ ื้อ 3,240.00 บาท

บ.บี.เอม.ฟาร์มาซี จากัด ราคา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ทีซ่ ื้อ 38,400.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จากัด ราคาทีซ่ ื้อ
93,625.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4045/61 ลงวันที่ 8/3/2561

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ทีซ่ ื้อ 35,350.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4046/61 ลงวันที่ 8/3/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานเภสัชกรรม (จัดซื้อวัสดุการแทพย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
1,926.00

ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
1,926.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บ.แสงไทยเมดิคอล จากัด
เสนอราคา 1,926.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
บ.แสงไทยเมดิคอล จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาทีซ่ ื้อ 1,926.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
4048/61 ลงวันที่ 8/3/2561

18

ซื้อChloramphenicol Ear drops
10 ml จานวน 10 โหล โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

19

ซื้อGuaifenesin 100 mg 500
tablets จานวน 100 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
จากัดเสนอราคา 17,000.00
บาท

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาทีซ่ ื้อ 17,000.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4050/61 ลงวันที่ 8/3/2561

20

ซื้อGlipizide 5 mg tablets 500
tablets จานวน 200 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

14,800.00

14,800.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
จากัดเสนอราคา 14,800.00
บาท

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาทีซ่ ื้อ 14,800.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4052/61 ลงวันที่ 8/3/2561

21

ซื้อSimvastatin 40 mg 100 tablets
จานวน 400 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

46,800.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรมเสนอ
ราคา 46,800.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม ราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
46,800.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4053/61 ลงวันที่ 8/3/2561

22

ซื้อTriamcinolone acetonide 0.1
% cream 1x12x5g จานวน 10 โหล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,200.00

10,270.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ที.แมน ฟาร์มา จากัด
เสนอราคา 10,200.00 บาท

บ.ที.แมน ฟาร์มา จากัด ราคา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ทีซ่ ื้อ 10,200.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4054/61 ลงวันที่ 8/3/2561

23

ซื้อSodium chloride for injection
1000 ml จานวน 300 ขวด,
Sodium chloride for injection
100 ml จานวน 300 ขวด, Dextrose
5% and 0.45% Sodium chloride
injection 1000 ml จานวน 200
ขวด และSodium chloride for
irrigation 1000 ml จานวน 500
ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,880.93

35,121.68 เฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค ฟาร์มา จากัดเสนอ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จากัด ราคาที่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคา 34,880.93 บาท
ซื้อ 34,880.93 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4055/61 ลงวันที่ 8/3/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานเภสัชกรรม (จัดซื้อวัสดุการแทพย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
17,850.00

ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
17,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จากัดเสนอ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จากัด ราคาที่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคา 17,850.00 บาท
ซื้อ 17,850.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

24

ซื้อSodium chloride for irrigation
1000 ml จานวน 500 ขวด และ
Acetate ringer injection 1000 ml
จานวน 100 ขวด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

25

ซื้อInsulin RI 10 ml/vial 100
IU/ml จานวน 10 ไวเอิล ,Insulin
NPH 10 ml/vial 100IU/ml จานวน
50 ไวเอิล และ Insulin Mix 30/70
10 ml/vial 100IU/ml จานวน 100
ไวเอิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,840.00

19,840.00 เฉพาะเจาะจง

26

ซื้อกระดาษพิมพ์ เครื่องวัดความดัน
ES-H2655 จานวน 18 ชิ้น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

1,926.00

27

ซื้อSodium valproate crono 500
mg tablet 30 tablets จานวน 200
ขวด และSodium valproate
solution 200 mg/ml 60 ml
จานวน 50 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28

ซื้อFluticasone furoate 27.5
mg/dose nasal
spray,suspension, 120 dose
จานวน 80 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด
เสนอราคา19,840.00

บ.คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด
ราคาทีซ่ ื้อ19,840.01

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
4056/61 ลงวันที่ 8/3/2561

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4058/61 ลงวันที่ 8/3/2561

1,926.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
จากัดเสนอราคา 1,926.00 จากัด ราคาทีซ่ ื้อ 1,926.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
งบประมาณ

4059/61 ลงวันที่ 8/3/2561

88,489.00

88,489.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
จากัดเสนอราคา 88,489.00 จากัด ราคาทีซ่ ื้อ 88,489.00 ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
บาท
งบประมาณ

4308/61 ลงวันที่ 15/3/2561

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค ฟาร์มา จากัดเสนอ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จากัด ราคาที่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคา 19,260.00 บาท
ซื้อ 19,260.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4310/61 ลงวันที่ 15/3/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานเภสัชกรรม (จัดซื้อวัสดุการแทพย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
53,500.00

ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
66,340.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จากัดเสนอ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จากัด ราคาที่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคา 53,500.00 บาท
ซื้อ 53,500.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
4317/61 ลงวันที่ 15/3/2561

29

ซื้อTheophylline 200 mg 100
tablets จานวน 500 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

30

ซื้อหลอดหยดสาหรับขวดแก้วสีชา
ขนาด 10 ซีซี จานวน 700 ชิ้น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ซีเอ็น เมดิคอลเสนอ
ราคา 4,200.00 บาท

ร้าน ซีเอ็น เมดิคอล ราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
4,200.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4318/61 ลงวันที่ 15/3/2561

31

ซื้อThiamine HCl 100 mg tablet
1000 tablets จานวน 30 ขวดโหล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,593.00 เฉพาะเจาะจง

หสส.พรีเมด ฟาร์มาเสนอ
ราคา 10,500.00 บาท

หสส.พรีเมด ฟาร์มา ราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
10,500.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4319/61 ลงวันที่ 15/3/2561

32

ซื้อProbenecid 500 mg 500
tablets จานวน 5 ขวด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

4,375.00

4,376.30 เฉพาะเจาะจง

บ.ฟาร์มาแลนด์ (1962)
จากัดเสนอราคา 4,375.00
บาท

บ.ฟาร์มาแลนด์ (1962) จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาทีซ่ ื้อ 4,375.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4949/61 ลงวันที่ 22/3/2561

33

ซื้อBisacodyl 5 mg 1000 tablets
จานวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,900.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง

หสส.พรีเมด ฟาร์มาเสนอ
ราคา 1,900.00 บาท

หสส.พรีเมด ฟาร์มาราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
1,900.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4950/61 ลงวันที่ 22/3/2561

34

ซื้อVitamin B complex inj
1x100x1ml จานวน 1 กล่อง และ
Ceftriaxone 1 gm 1x50x1g จานวน
20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,150.00

27,849.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์
(1969)จากัดเสนอราคา
11,150.00 บาท

บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
(1969)จากัด ราคาทีซ่ ื้อ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
11,150.00 บาท
งบประมาณ

4951/61 ลงวันที่ 22/3/2561

35

ซื้อAmlodipine 5 mg ขนาดบรรจุ
100 เม็ด จานวน 4,800 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

240,000.00

240,000.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรมเสนอ
ราคา 240,000.00 บาท

องค์การเภสัชกรรมเสนอราคา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
240,000.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4952/61 ลงวันที่ 22/3/2561

36

ซื้อPenicillin V potassium 125
mg tablet 1000 tablets จานวน
15 ขวดโหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,131.10

6,131.10 เฉพาะเจาะจง

หสส.พรีเมด ฟาร์มาเสนอ
ราคา 6,131.10 บาท

หสส.พรีเมด ฟาร์มาราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
6,131.10 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5070/61 ลงวันที่ 23/3/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานเภสัชกรรม (จัดซื้อวัสดุการแทพย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
83,511.36

ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
83,511.36 เฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส์ แอคเซี่ยม จากัด บ.ไคนีติคส์ แอคเซี่ยม จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
เสนอราคา 83,511.36 บาท ราคาทีซ่ ้ือ 83,511.36 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

37

ซื้อออกซิเจนเหลว จานวน 3,252
กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38

ซื้อHydralazine HCl 25 mg
tablet 500 tablets จานวน 50
กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,500.00

37,503.50 เฉพาะเจาะจง

39

ซื้อNorfloxacin 400 mg 100
tablets จานวน 40 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

4,800.00

4,836.40 เฉพาะเจาะจง

40

ซื้อAntazoline Hcl
0.5mg/ml+Tetrahydrozoline HCl
0.4mg/ml eye drops 10
mlx10/box จานวน 100 กล่อง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

15,087.00

15,097.70 เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
เสนอราคา 15,087.00 บาท ราคาทีซ่ ื้อ 15,087.00 บาท

41

ซื้อColchicine 0.6 mg 500 tablets
จานวน 100 กล่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

16,050.00

42

ซื้อFerrous fumarate 200 mg
1000 tablets จานวน 100 ขวดโหล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,500.00

43

ซื้อCalcium carbonate 600 mg
1000 tablets จานวน 40 กล่อง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

6,800.00

บ.พรอส ฟาร์มา จากัดเสนอ บ.พรอส ฟาร์มา จากัด ราคาที่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคา 27,500.00 บาท
ซื้อ 27,500.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
หสส.พรีเมด ฟาร์มาเสนอ
ราคา 4,800.00 บาท

หสส.พรีเมด ฟาร์มาราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
4,800.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
5072/61 ลงวันที่ 23/3/2561

5073/61 ลงวันที่ 23/3/2561

5075/61 ลงวันที่ 23/3/2561

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5077/61 ลงวันที่ 23/3/2561

16,050.00 เฉพาะเจาะจง หสส.พรีเมด ฟาร์มาเสนอ
ราคา 16,050.00 บาท

หสส.พรีเมด ฟาร์มา ราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
16,050.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5079/61 ลงวันที่ 23/3/2561

16,500.00 เฉพาะเจาะจง หสส.พรีเมด ฟาร์มาเสนอ
ราคา 16,500.00 บาท

หสส.พรีเมด ฟาร์มา ราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
16,500.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5081/61 ลงวันที่ 23/3/2561

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จากัดเสนอ บ.พรอส ฟาร์มา จากัด ราคาที่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคา 6,800.00 บาท
ซื้อ 6,800.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5084 ลงวันที่ 23/3/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานเภสัชกรรม (จัดซื้อวัสดุการแทพย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

44

ซื้อDexamethasone 4mg/ml
injection 1 ml 50 amp/box
จานวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45

ซื้อกระดาษ Defib รุ่น 5531K
จานวน 10 พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46
47
48
49
50
51
52

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
7,950.00

3,500.00

ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
(บาท)
และราคาที่เสนอ
8,025.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเร
ตอรี่เสนอราคา 7,950.00
บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
รี่ราคาทีซ่ ื้อ 7,950.00 บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
5086 ลงวันที่ 232/3/2561

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.บี.ดี เซอร์จคิ อล ซัพ
พลาย จากัดเสนอราคา
3,500.00 บาท

บ.เอ็ม.บี.ดี เซอร์จคิ อล ซัพ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
พลาย จากัดราคาทีซ่ ื้อ3,500.00 ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
งบประมาณ

5087 ลงวันที่ 23/3/2561

แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
(4)
4,300.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
(ชื่อหน่วยงาน) งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (1)
ราคากลาง วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
4,300.00 เฉพาะเจาะจง หสม.คลิกไอทีช็อป เสนอ
หสม.คลิกไอทีช็อป ราคาทีซ่ ื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคา 4,300.-บาท
4,300.-บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

(2)
1

(3)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง

2

เครื่องดูดเสมหะ จานวน 1 เครื่อง

3

พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิว้
ชนิดติดกระจก จานวน 1 เครื่อง

4

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว้ จานวน
1 เครื่อง และโทรศัพท์ไร้สาย
จานวน 1 เครื่อง

2,950.00

2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลาดวน เสนอราคา
2950.-บาท

5

ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 4 ชั้น จานวน 1
ตู้

1,300.00

1,300.00

6

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จานวน 1
เครื่อง

4,590.00

4,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีซี่อนิ เตอร์ซอฟท์ เสนอ ร้านอีซี่อนิ เตอร์ซอฟท์ ราคาที่
ราคา 4,590.-บาท
ซื้อ 4,590.-บาท

7

ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 3 ชั้น จานวน 1
ตู้

650.00

8

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว้ จานวน
1 เครื่อง

1,300.00

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
(10)
28/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่
เมดิคอล เสนอราคา
11000.-บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่เมดิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
คอล ราคาทีซ่ ื้อ ราคา 11000.- ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
งบประมาณ

29/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน
2561

ร้านลาดวน เสนอราคา
750.-บาท

ร้านลาดวน ราคาทีซ่ ื้อ 750.บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

30/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน
2561

ร้านลาดวน ราคาทีซ่ ื้อ 2950.บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

31/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน
2561

เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรพลเฟอร์นิเจอร์ เสนอ ร้านวัชรพลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคา 1,300.-บาท
ซื้อ 1,300.-บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

32/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน
2561

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

33/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน
2561

650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรพลเฟอร์นิเจอร์ เสนอ ร้านวัชรพลเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคา 650.-บาท
ซื้อ 650.-บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

34/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน
2561

1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลาดวน เสนอราคา
1,300.-บาท

ร้านลาดวน ราคาทีซ่ ื้อ 1,300.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
บาท
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

35/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน
2561

