
แบบ  สขร.1

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

จ ากัด
บริษทั เฮลธแ์คร์ อาร์ อัส 

จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/446
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

447 ยา 6,540.00          6,540.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/447
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

448 ยา 19,095.76        19,095.76           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/448
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

449 ยา 17,300.00        17,300.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/449
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

450 ยา 3,150.00          3,150.00             เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/450
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

451 ยา 79,500.00        79,500.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/451
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

452 ยา 70,250.00        70,250.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/452
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

453 ยา 30,250.00        30,250.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/453
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

454 ยา 38,000.00        38,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/454
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

455 ยา 64,900.00        64,900.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/455
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

456 ยา 27,000.00        27,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จ ากัด บริษทั ยูเมด้า จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/456
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

457 ยา 72,225.00        72,225.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรอส ฟาร์มา

  จ ากัด
บริษทั พรอส ฟาร์มา

  จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/457
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

458 วชย. 100,380.00     100,380.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/458
วนัที่ขออนุมัติ 05/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

459 ยา 163,335.62     163,335.62         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เปน็รายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/459
วนัที่ขออนุมัติ 07/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

460 ยา 8,465.00          8,465.00             เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา

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

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/460
วนัที่ขออนุมัติ 07/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

461 ยา 40,500.00        40,500.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอราตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

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

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/461
วนัที่ขออนุมัติ 07/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

462 ยา 13,200.00        13,200.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/462
วนัที่ขออนุมัติ 07/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

463 วชย. 1,069.00          1,069.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/463
วนัที่ขออนุมัติ 07/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

464 ยา 38,800.00        38,800.00           เฉพาะเจาะจง
กองวตัถุเสพติด 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กองวตัถุเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/464
วนัที่ขออนุมัติ 14/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

465 ยา 2,541.00          2,541.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอลปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอลปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/465
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

466 ยา 32,460.00        32,460.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/466
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

467 ยา 10,087.50        10,087.50           เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/467
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

468 ยา 53,875.00        53,875.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/468
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

469 ยา 29,600.00        29,600.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม

 จ ากัด(มหาชน)
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม

 จ ากัด(มหาชน)
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/469
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

470 ยา 8,605.00          8,605.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/470
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

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

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/471
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

472 ยา 6,600.00          6,600.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/472
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

473 ยา 64,600.00        64,600.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/473
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

474 วชย. 5,264.40          5,264.40             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/474
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

475 วชย. 73,327.00        73,327.00           เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/475
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

476 วชย. 4,432.50          4,432.50             เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/476
วนัที่ขออนุมัติ 19/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

477 วชย. 7,600.00          7,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/477
วนัที่ขออนุมัติ 25/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

478 วชย. 30,495.00        30,495.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/478
วนัที่ขออนุมัติ 25/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

479 วชย. 31,550.00        31,550.00           เฉพาะเจาะจง
บ. บเีวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด
บ. บเีวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/479
วนัที่ขออนุมัติ 27/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

480 วชย. 11,260.00        11,260.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั  เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง

 จ ากัด
บริษทั  เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/480
วนัที่ขออนุมัติ 27/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

481 ยา 104,164.50     104,164.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/481
วนัที่ขออนุมัติ 27/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

482 ยา 12,990.00        12,990.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/482
วนัที่ขออนุมัติ 27/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

483 ยา 3,066.00          3,066.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/483
วนัที่ขออนุมัติ 27/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

484 ยา 21,050.00        21,050.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/484
วนัที่ขออนุมัติ 27/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

485 ยา 2,700.00          2,700.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรอส ฟาร์มา

  จ ากัด
บริษทั พรอส ฟาร์มา

  จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/485
วนัที่ขออนุมัติ 27/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

486 ยา 6,250.00          6,250.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด  บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/486
วนัที่ขออนุมัติ 27/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

487 ยา 31,000.00        31,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/487
วนัที่ขออนุมัติ 27/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

488 ยา 19,660.00        19,660.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/488
วนัที่ขออนุมัติ 27/05/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

ช่องที่ 1 ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น

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

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น
ระบุวิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น
ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุชื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่องที่ 10 ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนั้น


