
แบบ  สขร.1

514 เวชภัณฑ์ยา 335,700.41    335,700.41       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/514
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

515 เวชภัณฑ์ยา 2,013.00        2,013.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา 

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/515
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

516 เวชภัณฑ์ยา 85,022.02      85,022.02         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/516
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

517 เวชภัณฑ์ยา 6,144.00        6,144.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/517
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

518 เวชภัณฑ์ยา 77,680.00      77,680.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/518
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

519 เวชภัณฑ์ยา 2,940.00        2,940.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/519
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

520 เวชภัณฑ์ยา 39,840.00      39,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/520
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

521 เวชภัณฑ์ยา 3,600.00        3,600.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ

 จ ากัด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/521
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

522 เวชภัณฑ์ยา 31,190.00      31,190.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอรา

ตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอรา
ตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/522
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

523 เวชภัณฑ์ยา 29,250.00      29,250.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/523
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

524 เวชภัณฑ์ยา 45,450.00      45,450.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเบ้ิล เมดิคอล 

จ ากัด
บริษัท เอเบ้ิล เมดิคอล 

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/524
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

525 เวชภัณฑ์ยา 11,235.00      11,235.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ

คอล
 จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ
คอล

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/525
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

526 เวชภัณฑ์ยา 36,594.00      36,594.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจ ากัด
บริษัท ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/526
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

527 เวชภัณฑ์ยา 6,400.00        6,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญสุข ฟาร์ม่า

 ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท เจริญสุข ฟาร์ม่า

 ซัพพลาย จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/527
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

528
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

1,500.00        1,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป  จ ากัด บริษัท  เมดิทอป  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/528
วันท่ีขออนุมัติ 01/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

529
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

4,387.00        4,387.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/529
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

530 เวชภัณฑ์ยา 2,575.00        2,575.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัลดรักเฮาส์

 จ ากัด
บริษัท เยเนอรัลดรักเฮาส์

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/530
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

531 เวชภัณฑ์ยา 2,247.00        2,247.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินแพคฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท อินแพคฟาร์มา 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/531.
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

532 เวชภัณฑ์ยา 3,360.00        3,360.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 

(1982)
   จ ากัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 
(1982)
   จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/532
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

533 เวชภัณฑ์ยา 900.00           900.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/533
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

534 เวชภัณฑ์ยา 89,332.00      89,332.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา  

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/534
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

535 เวชภัณฑ์ยา 4,220.08        4,220.08           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/535
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

536 เวชภัณฑ์ยา 4,530.00        4,530.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/536
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

537 เวชภัณฑ์ยา 2,540.00        2,540.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/537
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

538 เวชภัณฑ์ยา 34,282.00      34,282.00         เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอ

รา
ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอ
รา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/538
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

539
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

54,120.60      54,120.60         เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/539
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

540
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

8,436.00        8,436.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/540
วันท่ีขออนุมัติ 06/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

541 เวชภัณฑ์ยา 1,400.00        1,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญสุข ฟาร์ม่า

 ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท เจริญสุข ฟาร์ม่า

 ซัพพลาย จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/541
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

542 เวชภัณฑ์ยา 10,949.40      10,949.40         เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/542
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

543 เวชภัณฑ์ยา 29,715.00      29,715.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/543
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

544 เวชภัณฑ์ยา 10,725.00      10,725.00         เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม
พอนด์เคมิคอล ประเทศ

ไทย

หสน.โรงงานเภสัชกรรม
พอนด์เคมิคอล ประเทศ

ไทย

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/544
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

545 เวชภัณฑ์ยา 2,640.00        2,640.00           เฉพาะเจาะจงบริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด
บริษัท คอนติเนนเติล-

ฟาร์ม จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/545
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

546 เวชภัณฑ์ยา 2,720.00        2,720.00           เฉพาะเจาะจง
หจก.แอล.บี.เอส แลบ

บอเรตอร่ี
หจก.แอล.บี.เอส แลบ

บอเรตอร่ี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/546
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

547 เวชภัณฑ์ยา 22,328.40      22,328.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/547
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

548 เวชภัณฑ์ยา 88,596.00      88,596.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/548
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

549 เวชภัณฑ์ยา 16,437.30      16,437.30         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/549
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

550 เวชภัณฑ์ยา 97,700.00      97,700.00         เฉพาะเจาะจง
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/550
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

551 เวชภัณฑ์ยา 5,760.50        5,760.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/551
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

552 เวชภัณฑ์ยา 34,807.10      34,807.10         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/552
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

553 เวชภัณฑ์ยา 3,800.00        3,800.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม

 จ ากัด(มหาชน)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม

 จ ากัด(มหาชน)
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/553
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

554 เวชภัณฑ์ยา 10,500.00      10,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/554
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

555 เวชภัณฑ์ยา 96,400.00      96,400.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/555
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

556 เวชภัณฑ์ยา 14,420.00      14,420.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จ ากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565
 และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/556
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

557
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

36,950.00      36,950.00         เฉพาะเจาะจง
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  

อินดัสตร้ี
 จ ากัด

บ. บีเวอร์ เมดิคอล  
อินดัสตร้ี
 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/557
วันท่ีขออนุมัติ 15/06/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

558 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

559 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

560 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

561 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

562 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

563 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

564 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

565 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

566 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

567 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

568 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

569 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

570 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

571 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

572 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

573 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

574 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

575 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

576 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

577 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

578 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

579 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

580 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

581 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

582 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

583 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

584 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

585 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

586 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

587 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

588 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

589 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

590 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

591 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

592 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

593 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

594 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

595 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

596 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

597 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

598 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

599 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

600 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

601 -                    เฉพาะเจาะจง 0

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

ช่องท่ี 1 ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี 2
ช่องท่ี 3 
ช่องท่ี 4
ช่องท่ี 5
ช่องท่ี 6
ช่องท่ี 7
ช่องท่ี 8 
ช่องท่ี 9

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุช่ือของหน่วยงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่องท่ี 10 ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน


