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แบบ สฃร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ๓ษายน 2562

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงดํ จังหวัดเชียงใหม่
วันท่ี 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับ งาบท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคาลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือ 
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ไดัรับการดัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีดัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญา หรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 Apixaban 5 mg film-coated 

tablet จำนวน 27,000 Tab

1,300,050.00 1,300,050.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 1,235,047.50 บาท

บริษัท ชีลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 935,180.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 

เดียว

เลขท่ี 204/2562 

ลงวันที่ 3 เม.ย. 2562

2 Hyaluronate sodium 48 

mg/6 ml solution for 

injection จำนวน 50 Syringe

750,000.00 750,000.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอ1ซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 750,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 750,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 

เดียว

เลขท่ี 205/2562 

ลงวันท่ี 3 เม.ย. 2562

3 Modified fluid gelatin 4% 

solution for infusion 

จำนวน 2,900 Bag

633,012.00 633,012.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 633,012.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอ'ซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 633,012.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 

เดียว

เลขท่ี 206/2562 

ลงวันท่ี 3 เม.ย. 2562

4 Perindopril arginine 5 mg 

film-coated tablet 

จำนวน 54,000 Tab

527,040.00 527,040.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 525,798.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 525,798.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 

เดียว

เลขท่ี 207/2562 

ลงวันท่ี 3 เม.ย. 2562

5 Sodium hyaluronate 180 

mg/100 ml eye drops 

solution, 0.3 ml unit dose 

จำนวน 36,000 Tube

576,516.00 576,516.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 576,516.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 576,516.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 

เดียว

เลขท่ี 208/2562 

ลงวันท่ี 3 เม.ย. 2562

6 Dolutegravir 50 mg 

film-coated tablet จำนวน 

6,000 Tab

1,876,566.00 1,876,566.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 1,876,566.00 บาท

บริษัท ชีลลืค ฟาร์มา จำกัด 

= 1,876,566.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 

เดียว

เลขท่ี 209/2562 

ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2562

7 Sevelamer carbonate 800 

mg film-coated tablet 

จำนวน 84,000 Tab

4,943,400.00 4,943,400.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 4,697,728.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอ'ช (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 4,697,728.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 

เดียว

เลขท่ี 210/2562 

ลงวันที่ 5 เม.ย. 2562



ลำดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคาลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือ 
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีดัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญา หรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง

8 Mesalazine 500 mg 

gastro-resistant tablet 

จำนวน 22,000 Tab

755,634.00 755,634.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 755,634.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 755,634.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 

เดียว

เลขท่ี 211/2562 

ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2562

9 Parenteral nutrition 

(Amino acid + Lipid 

emulsion + Glucose 

solution) 1,477 ml 

จำนวน 1,800 Bag

2,744,550.00 2,744,550.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 2,744,550.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

= 2,744,550.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 

เดียว

เลขท่ี 213/2562 

ลงวันที่ 5 เม.ย. 2562

10 Parenteral nutrition 

(Amino acid + Lipid 

emulsion + Glucose 

solution) 1,500 ml 

จำนวน 2,200 Bag

2,047,980.00 2,047,980.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 2,047,980.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 2,047,980.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย 

เดียว

เลขท่ี 212/2562 

ลงวันที่ 5 เม.ย. 2562



แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ๋ี[อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2562

กลุ่มงาน๓สัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงดํ จังหวัดเชียงใหม่
วันท่ี 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคาลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือ 
จ้าง

รายข่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีดัดเลือกโดย 
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญา หรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 Entecavir 0.5 mg 

film-coated tablet 

จำนวน 24,000 Tab

1,152,000.00 1,152,000.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จำกัด 

= 1,151,320.00 บาท 

บริษัท เอฟ.ชี.พี. จำกัด 

= 816,000.00 บาท

บริษัท เอฟ.ชี.พี. จำกัด 

= 816,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด เลขท่ี 226/2562 

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 2562

2 Octreotide 0.1 mg/ml in 1 

ml injection 

จำนวน 12,000 Amp

1,704,000.00 1,704,000.00 e-bidding บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 

= 1,704,000.00 บาท

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 

จำกัด

= 1,704,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียง 

รายเดียว

เลขท่ี 227/2562 

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 2562

3 Theophyline 200 mg 

prolonged-release tablet 

จำนวน 510,000 Tab

676,668.00 676,668.00 e-bidding บริษัท ชีลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 502,044.00 บาท

บริษัท ชีลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 502,044.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียง 

รายเดียว

เลขท่ี 228/2562 

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 2562

4 Biphasic isophane insulin 

human Injection ชนิด 

penfil จำนวน 40,000 Vial

3,124,400.00 3,124,400.00 e-bidding บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 

= 3,024,000.00 บาท 

บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ 
จำกัด

= 2,480,000.00 บาท

บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล 

อินดัสตรี้ จำกัด 

= 2,480,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เลขท่ี 229/2562 

ลงวันท่ี 14 พ.ค. 2562

5 Fenoterol hydrobromide 

1.25 mg and Ipratropium 

bromide 0.5 mg solution 

for inhalation in 4 ml 

จำนวน 116,000 Tube

830,560.00 830,560.00 e-bidding บริษัท ไวทอล เมด จำกัด 

= 513,880.00 บาท

บริษัท ไวทอล เมด จำกัด 

= 513,880.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียง 

รายเดียว

เลขท่ี 230/2562 

ลงวันท่ี 14 พ.ค. 2562

6 Ezetimibe 10 mg tablet 

จำนวน 186,000 Tab

2,985,300.00 2,985,300.00 e-bidding บริษัท ชีลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 2,832,718.00 บาท 

บริษัท เมดติจูด จำกัด 

= 1,890,690.00 บาท

บริษัท เมดติจูด จำกัด 

= 1,890,690.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เลขท่ี 237/2562 

ลงวันท่ี 24 พ.ค. 2562
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ลำดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคาลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือ 
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีดัดเลือกโดย 
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญา หรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง

7 Pregabalin 50 mg capsule 

จำนวน 128,800 Cap

2,108,456.00 2,108,456.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 1,968,800.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 1,968,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียง 

รายเดียว

เลขท่ี 238/2562 

ลงวันที่ 24 พ.ค. 2562

8 Sterile water for irrigation 

in 1,000 ml 

จำนวน 45,000 Bott

1,309,950.00 1,309,950.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

= 1,237,500.00 บาท

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด

= 1,215,000.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวย

เภสัซ) จำกัด

= 1,215,000.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อำนวยเภสัซ) จำกัด 

= 1,215,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 

และเสนอราคาเข้าสู่ 
ระบบเป็นลำดับแรก

เลซท่ี 239/2562 

ลงวันท่ี 24 พ.ค. 2562

9 Tramadol hydrochloride 

37.5 ml and Paracetamol 

325 mg tablet 

จำนวน 108,000 Tab

758,844.00 758,844.00 e-bidding บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด

= 635,580.00 บาท

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย)

จำกัด

= 486,000.00 บาท

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ 

ไทย) จำกัด 

= 486,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด เลขท่ี 240/2562 

ลงวันท่ี 24 พ.ค. 2562

10 Peritoneal dialysis solution 

with 1.5% dextrose 2,000 

ml จำนวน 9,000 Bag

1,282,395.00 1,282,395.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 1,282,395.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 1,282,395.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียง 

รายเดียว

เลขท่ี 246/2562 

ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2562

11 Dextrose 5% injection in 

100 ml จำนวน 127,000 Bag

1,778,000.00 1,778,000.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

= 1,714,500.00 บาท

บริษัท วี.แอนดั.วี.กรุงเทพฯ จำกัด

= 1,778,000.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อำนวย

เภสัซ) จำกัด

= 1,803,400.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 1,714,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด เลขท่ี 247/2562 

ลงวันที่ 28 พ.ค. 2562



ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคาลาง (บาท) วิธีซื้อหรือ 

จ้าง

รายขื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดัรับการดัดเลือกและราคาที่ 

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ดัดเลือกโดย 

สรุป

เลขที่และวันที่ของ 

สัญญา หรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง

12 Sodium chloride 0.9% 

irrigating solution in 1,000 

ml จำนวน 75,000 Bott

2,055,000.00 2,055,000.00 e-bidding บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

= 2,062,500.00 บาท

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด

= 2,040,000.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวย

เภสัช) จำกัด

= 2,025,000.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ 

(อำนวยเภสัช) จำกัด 

= 2,025,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด เลขท่ี 248/2562 

ลงวันที่ 28 พ.ค. 2562



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2562
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงดํ จังหวัดเชียงใหม่

วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ลำดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท)

ราคาลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือ 
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีด้ดเลือกโดย 
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญา หรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 Nicardipine Hydrochloride 

10 ทาg/10 ml injection 

จำนวน 11,000 Amp

2,801,810.00 2,801,810.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

= 1,471,250.00 บาท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี

จำกัด

= 1,254,000.00 บาท

บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด

= 1,375,000.00 บาท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล 

อินดัสตรี จำกัด 

= 1,254,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด เลขท่ี 253/2562 

ลงวันที ่ 10 มี.ย. 2562

2 Norepinephrine 4 ทา§ 
injection

จำนวน 24,000 Amp

6,420,000.00 6,420,000.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

= 927,048.00 บาท

บริษัท มาสุ จำกัด

= 1,272,000.00 บาท

บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด

= 1,200,000.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 927,048.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด เลขท่ี 254/2562 

ลงวันท่ี 10 มี.ย. 2562

3 สารทึบรังสีละลายนํ้าได้ ชนิด 

ไม่มีประจุ (Nonionic 

water-soluble contrast 

media) จำนวน 11,000 Vial

3,389,760.00 3,389,760.00 e-bidding บริษัท อินเตอร์'ฟาร์ม'าแคร์ จำกัด 

= 3,389,760.00 บาท

บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด 

= 3,389,760.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียง 

รายเดียว

เลขท่ี 255/2562 

ลงวันท่ี 10 มี.ย. 2562

4 Metronidazole 500 mg 

injection

จำนวน 53,000 Vial

964,070.00 964,070.00 e-bidding บริษัท ยูโทเปียน จำกัด 

= 901,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 

= 657,200.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 

= 657,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เลขท่ี 256/2562 

ลงวันท่ี 11 มี.ย. 2562

5 Piperacillin 4 g and 

Tazobactam 500 mg for 

injection จำนวน 40,000 Vial

4,280,000.00 4,280,000.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 3,552,400.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 3,552,400.00 บาท

เป็นผู้ผ่านข้อเสนอ 

ทางด้านเทคนิค 

เพียงรายเดียว

เลขท่ี 257/2562 

ลงวันท่ี 11 มี.ย. 2562



ลำดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคาลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือ 
จ้าง

รายซ่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีดัดเลือกโดย 
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญา หรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง

6 Acyclovir 250 mg for 

injection จำนวน 3,500 Vial

749,000.00 749,000.00 e-bidding บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 

= 524,300.00 บาท

บริษัท สยามฟาร์มาชุเติคอล จำกัด 

= 524,300.00 บาท

เป็นผู้ผ่านข้อเสนอ 

ทางด้านเทคนิค 

เพียงรายเดียว

เลขท่ี 262/2562 

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2562

7 Azithromycin 500 mg 

powder for injection 

จำนวน 2,200 Vial

1,318,240.00 1,318,240.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 1,318,240.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 1,318,240.00 บาท

เป็นผู้ผ่านข้อเสนอ 

ทางด้านเทคนิค 

เพียงรายเดียว

เลขท่ี 263/2562 

ลงวันที ่ 24 มิ.ย. 2562

8 Tenofovir disoproxil 

fumarate 300 mg 4- 

Emtricitabine 200 mg + 
Efavirenz 600 mg tablet 

จำนวน 66,000 Tab

2,178,000.00 2,178,000.00 e-bidding บริษัท แอดแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 

= 2,178,000.00 บาท

บริษัท แอดแลนต้า เมดดิคแคร์ 

จำกัด

= 2,178,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียง 

รายเดียว

เลขท่ี 264/2562 

ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 2562

9 Gabapentin 400 mg 

capsule จำนวน 620,000 Cap

2,697,000.00 2,697,000.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 2,056,540.00 บาท

บริษัท เมดไลน์ จำกัด 

= 1,345,400.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาดํ่าสุด เลขท่ี 265/2562 

ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 2562

บริษัท เมดไลบ์ จำกัด 

= 1,345,400.00 บาท

บริษัท แอดแลนติค ฟาร์มาขูติคอล จำกัด 

= 1,413,600.00 บาท

10 Glipizide 5 mg tablet 

จำนวน 2,750,000 Tab

632,500.00 632,500.00 e-bidding บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 

= 629,695.00 บาท

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 

= 629,695.00 บาท

เป็นผู้ผ่านข้อเสนอ 

ทางด้านเทคนิค 

เพียงรายเดียว

เลขท่ี 266/2562 

ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 2562

11 Lamotrigine 100 mg Tablet 

จำนวน 39,000 Tab

987,870.00 987,870.00 e-bidding บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 987,610.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 987,610.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียง 

รายเดียว

เลขท่ี 267/2562 

ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 2562

12 Tiotropium 18 meg 

inhalation powder, 

capsule จำนวน 1,200 Box

599,628.00 599,628.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 599,628.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 

= 599,628.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียง 

รายเดียว

เลขท่ี 268/2562 

ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 2562



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่จ้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ 
สำนักงานปสัดกระทรวงสาธารณสุข

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่จ้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลนครพิงด์ พ.ศ.๒๕๖k3

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลนครพิงด์
ข่ือหน่วยงาน ะ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 

วัน/เดือน/ปี ะ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖)ร

หัวจ้อ ะ รายงานจ้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

รายละเอียดจ้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ะ
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาบภาครัฐ (ITA)

Link ภายนอก ะ www.nkp-hospitalgo.th 

หมายเหตุ ะ -

(...บา;งสาวฺกอบกา;ญจ:น...เอกสิน.ธ...) 

ตำแหน่ง .เ.ภสัซ.ท.ฬา.นทฌ๓.ร.................

(......นางรศนท.. ธนะทิพา.นนท์ 

ตำแหบ ง่...หัวหน้า.กุ:ลุ่ม.งา.'นุ.เภสัช.กรรม.

ผ้รับผิดชอบการนำข้อมลข้ึนเผยแพร่

( โ/?ข้. )
ดำแหบ่ง ...... * .........................................

วันท่ี ■ ■■■รุ*., เดือน .... ....................  พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.nkp-hospitalgo.th

