
แบบ  สขร.1

675 ยา 16,888.60        16,888.60           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/675
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

676 ยา 3,220.00          3,220.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/676
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

677 ยา 30,946.00        30,946.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/677
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

678 ยา 25,195.00        25,195.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/678
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

679 ยา 2,100.00          2,100.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช บริษัท สามัคคีเภสัช

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/679
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

680 ยา 11,850.00        11,850.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/680
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

681 ยา 3,300.00          3,300.00             เฉพาะเจาะจง
หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเร

ตอร่ี
หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเร

ตอร่ี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/681
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

682 ยา 9,660.00          9,660.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/682
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

683 ยา 120,182.40     120,182.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/683
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

684 ยา 2,600.00          2,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/684
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

685 ยา 64,200.00        64,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/685
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

686 ยา 12,022.00        12,022.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/686
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

687 ยา 21,917.80        21,917.80           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/687
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

688 ยา 91,030.00        91,030.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/688
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

689 วชย. 13,360.00        13,360.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ำกดั
บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/689
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

690 วชย. 4,870.00          4,870.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท  เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง

 จ ากัด
บริษัท  เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/690
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

691 วชย. 101,300.00     101,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/691
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

692 ยา 17,281.50        17,281.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/692
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

693 ยา 299,561.34     299,561.34         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/693
วันท่ีขออนุมัติ 06/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

694 ยา 4,860.00          4,860.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/694
วันท่ีขออนุมัติ 07/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

695 วชย. 14,380.00        14,380.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/695
วันท่ีขออนุมัติ 14/10/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

696 ยา 8,400.00          8,400.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/696
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

697 ยา 13,253.36        13,253.36           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/697
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

698 ยา 2,880.00          2,880.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/698
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

699 วชย. 5,365.00          5,365.00             เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/699
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

700 วชย. 29,960.00        29,960.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/700
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

701 วชย. 22,200.00        22,200.00           เฉพาะเจาะจง
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/701
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

702 ยา 20,940.00        20,940.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/702
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

703 ยา 14,578.00        14,578.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/703
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

704 ยา 269,898.63     269,898.63         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/704
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

705 วชย. 13,920.00        13,920.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/705
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

706 วชย. 72,035.00        72,035.00           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/706
วันท่ีขออนุมัติ 15/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

707 ยา 6,600.00          6,600.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลีโอ 

เมดดิคอล จ ากัด
บริษัท ลีโอ 

เมดดิคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/707
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

708 ยา 15,462.00        15,462.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/708
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

709 ยา 5,800.00          5,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า  เมดิคอล จ ากัด
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/709
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

710 วชย. 92,070.00        92,070.00           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/710
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

711 ยา 42,885.60        42,885.60           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/711
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

712 ยา 6,741.00          6,741.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ

คอล
 จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ
คอล

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/712
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

713 ยา 2,247.00          2,247.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/713
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

714 ยา 39,110.00        39,110.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/714
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

715 ยา 7,680.00          7,680.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/715
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

716 ยา 4,720.00          4,720.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/716
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

717 ยา 111,005.50     111,005.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/717
วันท่ีขออนุมัติ 22/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

718 ยา 62,000.00        62,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/718
วันท่ีขออนุมัติ 22/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

719 ยา 2,700.00          2,700.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/619
วันท่ีขออนุมัติ 22/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

720 ยา 68,460.00        68,460.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/620
วันท่ีขออนุมัติ 22/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

721 ยา 14,400.00        14,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/621
วันท่ีขออนุมัติ 22/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

722 ยา 34,912.50        34,912.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/622
วันท่ีขออนุมัติ 22/09/2564
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่องท่ี 1 ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

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

ช่องท่ี 10 ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุช่ือของหน่วยงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง


