
แบบ  สขร.1

190 ยา 27,000.00        27,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/190
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

191 ยา 19,334.00        19,334.00           เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด
 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/191
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

192 ยา 86,700.00        86,700.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/192
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

193 ยา 2,400.00          2,400.00             เฉพาะเจาะจง
คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด
คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/193
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

194 ยา 9,800.00          9,800.00             เฉพาะเจาะจง
บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล 

อินดัสตรี จ ากัด
บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล 

อินดัสตรี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/194
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

195 ยา 4,140.00          4,140.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จ ากัด บริษัท มาซาแลบ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/195
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

196 ยา 25,200.00        25,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/196
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

197 ยา 37,985.00        37,985.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/197
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

198 ยา 76,358.08        76,358.08           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/198
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

199 ยา 14,177.50        14,177.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/199
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

200 ยา 51,280.00        51,280.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/200
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

201 ยา 18,745.00        18,745.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/201
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

202 ยา 8,600.00          8,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/202
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

203 ยา 13,989.70        13,989.70           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด  บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/203
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

204 ยา 8,132.00          8,132.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/204
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

205 ยา 11,580.00        11,580.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/205
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

206 ยา 4,800.00          4,800.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ

 จ ากัด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ

 จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/206
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

207 ยา 66,250.00        66,250.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/207
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

208 ยา 21,400.00        21,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/208
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

209 ยา 74,150.00        74,150.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า  เมดิคอล จ ากัด
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/209
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

210 ยา 92,545.00        92,545.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/210
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

211 ยา 10,520.00        10,520.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/211
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

212 ยา 94,337.00        94,337.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/212
วันท่ีขออนุมัติ 04/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

213 ยา 92,448.00        92,448.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/213
วันท่ีขออนุมัติ 06/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

214 ยา 14,980.00        14,980.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ

คอล
 จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ
คอล

 จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/214
วันท่ีขออนุมัติ 06/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

215 ยา 33,900.00        33,900.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/215
วันท่ีขออนุมัติ 06/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

216 ยา 11,700.00        11,700.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาไลน์ จ ากัด ฟาร์มาไลน์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/216
วันท่ีขออนุมัติ 06/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

217 ยา 12,933.80        12,933.80           เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/217
วันท่ีขออนุมัติ 06/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

218 ยา 74,953.50        74,953.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/218
วันท่ีขออนุมัติ 07/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

219 ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

220 ยา 3,200.00          3,200.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเช่ียนยูเน่ียน
แล็บบอราตอร่ี จ ากัด

บริษัท เอเช่ียนยูเน่ียน
แล็บบอราตอร่ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/220
วันท่ีขออนุมัติ 12/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

221 ยา 2,948.00          2,948.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/221
วันท่ีขออนุมัติ 12/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

222 ยา 3,400.00          3,400.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/222
วันท่ีขออนุมัติ 12/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

223 ยา 24,208.75        24,208.75           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/223
วันท่ีขออนุมัติ 12/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

224 ยา 47,340.00        47,340.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/224
วันท่ีขออนุมัติ 12/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

225 ยา 3,400.00          3,400.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/225
วันท่ีขออนุมัติ 12/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

226 ยา 4,608.00          4,608.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/226
วันท่ีขออนุมัติ 12/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

227 ยา 283,290.68     283,290.68         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/227
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

228 ยา 11,850.00        11,850.00           เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/228
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

229 ยา 3,500.00          3,500.00             เฉพาะเจาะจงบริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ด

ดาว จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/229
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

230 ยา 27,445.50        27,445.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/230
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

231 ยา 8,300.00          8,300.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/231
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

232 วชย. 36,160.00        36,160.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เมดิโก้ จ ากัด บริษัท แปซิฟิค เมดิโก้ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/232
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

233 วชย. 37,700.00        37,700.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/233
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

234 วชย. 30,820.00        30,820.00           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/234
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

235 วชย. 8,287.00          8,287.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ากัด
บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/235
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

236 วชย. 23,750.00        23,750.00           เฉพาะเจาะจง
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/236
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

237 วชย. 99,000.00        99,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/237
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

238 วชย. 10,000.00        10,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/238
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

239 ยา 2,900.00          2,900.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเช่ียนยูเน่ียน
แล็บบอราตอร่ี จ ากัด

บริษัท เอเช่ียนยูเน่ียน
แล็บบอราตอร่ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/239
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

240 ยา 4,360.00          4,360.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/240
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

241 ยา 6,288.00          6,288.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/241
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

242 ยา 13,910.00        13,910.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/242
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

243 ยา 72,000.00        72,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/243
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

244 ยา 18,900.00        18,900.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/244
วันท่ีขออนุมัติ 17/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

245 ยา 18,289.52        18,289.52           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/245
วันท่ีขออนุมัติ 24/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

246 ยา 20,890.00        20,890.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/246
วันท่ีขออนุมัติ 24/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

247 ยา 39,350.00        39,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/247
วันท่ีขออนุมัติ 24/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

248 ยา 55,400.00        55,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/248
วันท่ีขออนุมัติ 24/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

249 ยา 3,420.00          3,420.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ด

ดาว จ ากัด
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ด

ดาว จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/249
วันท่ีขออนุมัติ 24/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

250 ยา 29,000.00        29,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จ ากัด บริษัท มาซาแลบ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/250
วันท่ีขออนุมัติ 24/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

251 ยา 24,877.00        24,877.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/251
วันท่ีขออนุมัติ 26/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

252 ยา 36,037.60        36,037.60           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/252
วันท่ีขออนุมัติ 26/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

253 ยา 42,804.00        42,804.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/253
วันท่ีขออนุมัติ 26/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

254 ยา 19,800.00        19,800.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/254
วันท่ีขออนุมัติ 26/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

255 ยา 53,940.00        53,940.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/255
วันท่ีขออนุมัติ 26/01/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2565

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

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุช่ือของหน่วยงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน


