
แบบ  สขร.1

222 ยา 4,750.00           4,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/222
วันที่ขออนุมัติ 02/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

223 ยา 3,400.00           3,400.00           เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/223
วันที่ขออนุมัติ 02/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

224 ยา 58,320.00         58,320.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/224
วันที่ขออนุมัติ 02/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

225 ยา 428,556.06       428,556.06       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสักรรม องค์การเภสักรรม
เป็นรายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/225
วันที่ขออนุมัติ 02/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

226 ยา 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/226
วันที่ขออนุมัติ 02/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

227 วชย. 13,908.00         13,908.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/227
วันที่ขออนุมัติ 03/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

228 วชย. 21,828.00         21,828.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/228
วันที่ขออนุมัติ 03/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

229 วชย. 10,560.00         10,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/229
วันที่ขออนุมัติ 03/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

230 วชย. 22,500.00         22,500.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/230
วันที่ขออนุมัติ 03/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

231 วชย. 49,562.00         49,562.00         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ 

แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ 

แลป .

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/231
วันที่ขออนุมัติ 03/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

232 ยา 2,100.00           2,100.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/232
วันที่ขออนุมัติ 03/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

233 ยา 30,700.00         30,700.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/233
วันที่ขออนุมัติ 03/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

234 ยา 120,182.40       120,182.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/234
วันที่ขออนุมัติ 03/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

235 ยา 17,560.00         17,560.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/235
วันที่ขออนุมัติ 03/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

236 ยา 36,316.00         36,316.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/236
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

237 ยา 4,100.00           4,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/237
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

238 ยา 27,400.00         27,400.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จ ากัด
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/238
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

239 ยา 8,660.00           8,660.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/239
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

240 ยา 63,866.16         63,866.16         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/240
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

241 ยา 43,980.00         43,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/241
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

242 ยา 29,820.00         29,820.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอสถ  อินเตอร์ 
แลบบอราทอรีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ  อินเตอร์ 
แลบบอราทอรีส์ จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/242
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

243 ยา 18,395.00         18,395.00         เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอรา

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

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/243
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

244 ยา 10,950.00         10,950.00         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

โรงงานมิลาโน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

โรงงานมิลาโน

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/244
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

245 ยา 26,290.80         26,290.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/245
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

246 ยา 8,800.00           8,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/246
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

247 ยา 67,237.73         67,237.73         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/247
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

248 ยา 7,992.00           7,992.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูโทเปี้ยน จ ากัด บริษัท  ยูโทเปี้ยน จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/248
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

249 ยา 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/249
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

250 ยา 1,925.00           1,925.00           เฉพาะเจาะจง
แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล
 แมนูแฟคเจอร่ิง บจก.

แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล
 แมนูแฟคเจอร่ิง บจก.

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/250
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

251 ยา 3,900.00           3,900.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/251
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

252 วชย. 37,146.20         37,146.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/252
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

253 วชย. 64,940.00         64,940.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/253
วันที่ขออนุมัติ 04/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

254 ยา 19,600.00         19,600.00         เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เค

มิคอล ประเทศไทย
หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เค

มิคอล ประเทศไทย

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/254
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

255 ยา 39,750.00         39,750.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/255
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

256 ยา 7,270.00           7,270.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/256
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

257 ยา 2,798.00           2,798.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา หจก. พรีเมด ฟาร์มา
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/257
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

258 ยา 19,000.00         19,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา 

จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/258
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

259 ยา 10,800.00         10,800.00         เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/259
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

260 ยา 95,600.00         95,600.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/260
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

261 ยา 4,500.00           4,500.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช)
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช)
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/261
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

262 ยา 2,200.00           2,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/262
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

263 ยา 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/263
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

264 ยา 5,960.00           5,960.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/264
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

265 ยา 54,600.00         54,600.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/265
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

266 ยา 191,176.39       191,176.39       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสักรรม องค์การเภสักรรม
เป็นรายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/266
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

267 วชย. 19,600.00         19,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/267
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

268 ยา 11,600.00         11,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/268
วันที่ขออนุมัติ 16/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

269 ยา 496,796.00       496,796.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสักรรม องค์การเภสักรรม
เป็นรายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/269
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

270 ยา 117,400.00       117,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/270
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

271 ยา 75,750.00         75,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/271
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

272 ยา 57,200.00         57,200.00         เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/272
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

273 ยา 72,270.00         72,270.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/273
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

274 ยา 98,268.80         98,268.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/274
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

275 ยา 2,100.00           2,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช บริษัท สามัคคีเภสัช
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/275
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

276 ยา 2,220.00           2,220.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท 2 เอ็ม.(เมด-เมเกอร์) จ ากัด บริษัท 2 เอ็ม.(เมด-เมเกอร์) จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/276
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

277 ยา 91,200.00         91,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า  เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า  เมดิคอล จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/277
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

278 ยา 58,693.00         58,693.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/278
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

279 ยา 87,040.00         87,040.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอสถ  อินเตอร์ 
แลบบอราทอรีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ  อินเตอร์ 
แลบบอราทอรีส์ จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/279
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

280 ยา 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/280
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

281 ยา 35,798.05         35,798.05         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/281
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

282 ยา 3,270.00           3,270.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/282
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

283 ยา 10,350.00         10,350.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/283
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

284 ยา 6,400.00           6,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา 

จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/284
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

285 ยา 3,300.00           3,300.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเรตอร่ี
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/285
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

286 ยา 3,400.00           3,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/286
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

287 ยา 25,500.00         25,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/287
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

288 ยา 4,650.00           4,650.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช)
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช)
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/288
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

289 ยา 9,041.50           9,041.50           
ประกวดราคาฯ 

e-bidding
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/289
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

290 ยา 72,760.00         72,760.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจ ากัด
บริษัท ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/290
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

291 ยา 63,850.00         63,850.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/291
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

292 ยา 22,050.00         22,050.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/292
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

293 ยา 99,856.00         99,856.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/293
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

294 ยา 3,745.00           3,745.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท บี เอ็ล เอช 

เทร็ดด้ิง จ ากัด
บริษัท บี เอ็ล เอช 

เทร็ดด้ิง จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/294
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

295 ยา 100,204.00       100,204.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/295
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

296 ยา 48,524.50         48,524.50         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/296
วันที่ขออนุมัติ 30/03/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

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

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

ระบุวิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น

ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุชื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง


