
แบบ  สขร.1

548 ยา 31,500.00       31,500.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/548
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

549 ยา 2,895.00         2,895.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/549
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

550 ยา 3,060.00         3,060.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์

 จ ากัด
บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/550
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

551 ยา 2,950.00         2,950.00         เฉพาะเจาะจง
หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเร

ตอร่ี
หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเร

ตอร่ี
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/551
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

552 ยา 61,364.50       61,364.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/552
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

553 ยา 60,080.00       60,080.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/553
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

554 ยา 14,860.00       14,860.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/554
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

555 ยา 11,800.00       11,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด  บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/555
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

556 ยา 2,996.00         2,996.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฮลธแ์คร์ อาร์ อัส 

จ ากัด
บริษทั เฮลธแ์คร์ อาร์ อัส 

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/556
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

557 ยา 24,000.00       24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จ ากัด บริษทั ยูเมด้า จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/557
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

558 ยา 40,767.00       40,767.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอโรแคร์ จ ากัด บริษทั แอโรแคร์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/558
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

559 ยา 6,825.00         6,825.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/559
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

560 วชย. 26,700.00       26,700.00       เฉพาะเจาะจง
บ. บเีวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด
บ. บเีวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/560
วนัที่ขออนุมัติ 01/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

561 ยา 8,655.50         8,655.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วชิั่น จ ากัด บริษทั เจ เอส วชิั่น จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/561
วนัที่ขออนุมัติ 07/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

562 วชย. 29,400.00       29,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/562
วนัที่ขออนุมัติ 07/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

563 ยกเลิกการส่ังซ้ือ



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

564 ยา 8,990.00         8,990.00         เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด
 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/564
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

565 ยา 8,400.00         8,400.00         เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/565
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

566 ยา 93,370.00       93,370.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/566
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

567 ยา 5,200.00         5,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/567
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

568 ยา 95,497.50       95,497.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/568
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

569 ยา 9,501.60         9,501.60         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/569
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

570 ยา 12,947.00       12,947.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/570
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

571 ยา 7,920.00         7,920.00         เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/571
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

572 ยา 8,902.40         8,902.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วชิั่น จ ากัด บริษทั เจ เอส วชิั่น จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/572
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

573 วชย. 51,102.00       51,102.00       เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/573
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

574 ยา 25,680.00       25,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษทั พรอส ฟาร์มา  จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/574
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

575 ยา 2,970.00         2,970.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/575
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

576 ยา 45,995.00       45,995.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/576
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

577 ยา 456,290.90     456,290.90     เฉพาะเจาะจง องค์การภสัชกรรม องค์การภสัชกรรม
เปน็รายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/577
วนัที่ขออนุมัติ 09/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

578 ยา 2,505.00         2,505.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สามัคคีเภสัช จ ากัด บริษทั สามัคคีเภสัช จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/578
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

579 ยา 52,000.00       52,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค

แคร์ จ ากัด
บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค

แคร์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/579
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

580 ยา 43,265.45       43,265.45       เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/580
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

581 ยา 62,412.50       62,412.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/581
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

582 ยา 38,000.00       38,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/582
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

583 ยา 8,988.00         8,988.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
บริษทั แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/583
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

584 ยา 19,760.00       19,760.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/584
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

585 ยา 22,690.00       22,690.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/585
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

586 ยา 30,320.00       30,320.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอราตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอราตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/586
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

587 ยา 1,284.00         1,284.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกร็ตเตอร์มายบาซิน

จ ากัด
บริษทั เกร็ตเตอร์มายบาซิน

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/587
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

588 ยา 6,750.00         6,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/588
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

589 ยา 12,010.00       12,010.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/589
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

590 วชย. 2,900.00         2,900.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/590
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

591 วชย. 4,560.00         4,560.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/591
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

592 วชย. 3,695.00         3,695.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด
บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/592
วนัที่ขออนุมัติ 14/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

593 ยา 7,720.00         7,720.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/593
วนัที่ขออนุมัติ 16/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

594 ยา 5,850.00         5,850.00         เฉพาะเจาะจง
หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเร

ตอร่ี
หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเร

ตอร่ี
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/594
วนัที่ขออนุมัติ 16/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

595 ยา 22,256.00       22,256.00       เฉพาะเจาะจง องค์การภสัชกรรม องค์การภสัชกรรม
เปน็รายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/595
วนัที่ขออนุมัติ 16/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

596 ยา 23,590.00       23,590.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟารืมาซี หจก.ภญิโญฟารืมาซี
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/596
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

597 ยา 1,520.00         1,520.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม

 จ ากัด(มหาชน)
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม

 จ ากัด(มหาชน)
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/597
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

598 ยา 9,040.00         9,040.00         เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด
 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/598
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

599 ยา 2,820.00         2,820.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/599
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

600 ยา 2,407.50         2,407.50         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส ท ีฟาร์เมติกส์ 

จ ากัด
บริษทั เอส ท ีฟาร์เมติกส์ 

จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/600
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

601 วชย. 13,967.50       13,967.50       เฉพาะเจาะจง
บริษทั พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ำกดั
บริษทั พี.พ.ีเอส. ฮอสพทิ

ตอลฯ จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/601
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

602 วชย. 46,465.00       46,465.00       เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/602
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

603 วชย. 103,700.00     103,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/603
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

604 ยา 64,600.00       64,600.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/604
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

605 ยา 86,402.50       86,402.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/605
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

606 ยา 43,944.90       43,944.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/606
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

607 ยา 385,642.80     385,642.80     เฉพาะเจาะจง องค์การภสัชกรรม องค์การภสัชกรรม
เปน็รายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/607
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

607/1 ยา 19,025.00       19,025.00       เฉพาะเจาะจง
กองวตัถุเสพติด 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กองวตัถุเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/
607/1
วนัที่ขออนุมัติ 22/07/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่องที่ 1 ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น

ช่องที่ 2
ช่องที่ 3 
ช่องที่ 4
ช่องที่ 5
ช่องที่ 6
ช่องที่ 7
ช่องที่ 8 
ช่องที่ 9

ช่องที่ 10 ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น

ระบุชื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น
ระบุวิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น
ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง


