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ส่วนราขการ โรงพยาบาลนครพิงต์ กลุ่มงานเภสัซกรรม งานบริหารเวชภัณฑ์ โทร. ๙๒๒๓
VI ซม 00๓๒.๒๒๓/๑ วันที ๓ มกราคม ๒๕๖๒
เรือง ขอรายงานข้อมูลวัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

ด ้วยกลุ่มงานเภสัชกรรม ได้ดำเน ินการสรุปผลการดำเน ินการวัดซ ื้อว ัดจ ้าง ไตรมาส ๑ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) เปีนที่เรียบร้อยแล้ว

บัดบี้ กลุ่มงานเภสัชกรรม ขอรายงาบผลสรุปผลการดำเนินการวัดซื้อวัดจ้าง ไตรมาส ๑ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขอนำแบบสรุปผลการดำเนินการวัดซื้อวัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
โรงพยาบาลนครพิงค์ (ตามเอกสารแนบท้าย)

วังเรียบมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกอบกาญจน์ เอกสินรุ) 
หัวหน้างานบริหารเวขภัณฑ์

(นางรศนา ธนะทิพานนท์) 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
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แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาดม 2561

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
วันท่ี 1 - 3 1  ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ งาบที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดช้ือ ราคาลาง (บาท) วิธีช้ือหรือ รายซี่อผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ไดัรับการดัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีดัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ชอง
หรือจัดจ้าง จ้าง เลนอ ตกลงช้ือหรือจ้าง สัญญา หรือข้อตกลง

(บาท) ในการชื้อหรือจ้าง
** ไม่มีการจัดหาพัสดุ **



แบบ■ สฃร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2561

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงดํ จังหวัดเชียงใหม่
วันท่ี 1 - 3 0  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาห)

ราคาลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือ 
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ 
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ 
สัญญา หรือข้อตกลง 
ใบการซื้อหรือจ้าง

1 Atazanavir 300 mg Capsule 
จำนวน 16,800 Cap

3,511,312.00 3,511,312.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 
จำกัด

= 3,511,312.00 บาท

บริษัท ดืเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จำกัด

= 3,511,312.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 
เดียว

เลขท่ี 118/2562 
ลงวันท่ี 27 พ.ย. 2561

2 Biphasic Insulin Aspart 100 
lU/ml Injection ขนิด penfill 
จำนวน 10,000 Vial

1,816,900.00 1,816,900.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
= 1,765,500.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
= 1,765,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 
เดียว

เลชท่ี 120/2562 
ลงวันท่ี 27 พ.ย. 2561

3 Dextrose 5% and Sodium 
chloride 0.45% Injection in 
1,000 ml จำนวน 61,000 Bag

1,799,500.00 1,799,500.00 e-bidding 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
= 1,769,000.00 บาท
2. บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 
(อำนวยเภสัช) จำกัด
= 1,799,500.00 บาท

บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
= 1,769,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เลขท่ี 121/2562 
ลงวันท่ี 27 พ.ย. 2561

4 Enoxaparin sodium 60 mg 
in 0.6 ml Injection 
จำนวน 5,200 Amp

1,257,464.00 1,257,464.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 
จำกัด

= 1,193.478.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอข (ประเทศไทย) 
จำกัด

= 1,193.478.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 
เดียว

เลขท่ี 119/2562 
ลงวันท่ี 27 พ.ย. 2561



แบบ■ สฃร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2561

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
วันท่ี 1 - 3 1  ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ งาบที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคาลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือ 
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไค้รับการดัดเสือกและราคา 
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีดัดเสือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ 
สัญญา หรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง

1 Metoprolol 100 mg tab le t 
จำนวน 1,250,000 Tab

1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding 1. บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด 
= 572,500.00 บาท

1. บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด 
= 572,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เลขท่ี 127/2562 
ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2561

2. บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) 
จำกัด
= 812,500.00 บาท

2 Mycophenolate mofetil 
500 mg film-coated tab le t 
จำนวน 210,000 Tab

9,240,000.00 9,240,000.00 e-bidding 1. บริษัท ชิมเจนส์ จำกัด 
= 9,239,664.00 บาท

1. บริษัท ชิมเจนส์ จำกัด 
= 9,239,664.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เลขท่ี 128/2562 
ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2561

2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จำกัด

= 7,190,400.00 บาท


