
แบบ  สขร.1

1 ยา 36,850.00      36,850.00         เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอ

รา

ทอรี่ส์ (1969)  จํากัด

 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอ

รา

ทอรี่ส์ (1969)  จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/01

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

2 ยา 10,920.00      10,920.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/02

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

3 ยา 4,360.00        4,360.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/03

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

4 ยา 3,450.00        3,450.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จํากัด บริษัท มาซาแลบ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/04

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

5 ยา 10,785.60      10,785.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/05

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

6 ยา 8,100.00        8,100.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนต้า 

เมดดิคแคร์ จํากัด

บริษัท แอตแลนต้า 

เมดดิคแคร์ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/06

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

7 ยา 41,210.00      41,210.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จํากัด

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/07

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

8 ยา 2,948.00        2,948.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จํากัด บริษัท วิทยาศรม จํากัด
เคยซื้อมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/08

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

9 ยา 10,117.50      10,117.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จํากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา  

จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/09

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

10 ยา 79,290.00      79,290.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล

 จํากัด

บริษัท คอสม่า  เมดิคอล

 จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/10

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

11 ยา 6,144.00        6,144.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จํากัด บริษัท ซีฟาม จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/11

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

12 ยา 42,950.00      42,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จํากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/12

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

13 ยา 42,340.00      42,340.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดดิ้ง

 จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/13

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

14 ยา 44,250.00      44,250.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มา

แลป

จํากัด

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มา

แลป

จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/14

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

15 ยา 2,400.00        2,400.00           เฉพาะเจาะจง
คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จํากัด

คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/15

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

16 ยา 96,942.00      96,942.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท บี เอ็ล เอช 

เทร็ดดิ้ง จํากัด

บริษัท บี เอ็ล เอช 

เทร็ดดิ้ง จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/16

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

17 วชย. 12,248.20      12,248.20         เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 

จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/17

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

18 วชย. 2,055.00        2,055.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จํากัด

บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/18

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

19 วชย. 43,688.00      43,688.00         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/19

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

20 วชย. 36,950.00      36,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จํากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/20

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

21 วชย. 45,432.20      45,432.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/21

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

22 ยา 10,000.00      10,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญสุข ฟาร์ม่า

 ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจริญสุข ฟาร์ม่า

 ซัพพลาย จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/22

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

23 ยา 13,260.00      13,260.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/23

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

24 ยา 60,990.00      60,990.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจํากัด

บริษัท ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/24

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

25 ยา 19,080.00      19,080.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/25

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

26 ยา 23,650.00      23,650.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 

(1982)

   จํากัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 

(1982)

   จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/26

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

27 ยา 35,230.00      35,230.00         เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/27

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

28 ยา 11,580.00      11,580.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จํากัด

บริษัท ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/28

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

29 ยา 34,828.50      34,828.50         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จํากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/29

วันที่ขออนุมัติ 19/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

30 ยา 27,445.50      27,445.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/30

วันที่ขออนุมัติ 20/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

31 ยา 35,885.00      35,885.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จํากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/31

วันที่ขออนุมัติ 20/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

32 ยา 8,600.00        8,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/32

วันที่ขออนุมัติ 20/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

33 ยา 2,000.00        2,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาอิน

โนว่า จํากัด

บริษัท ฟาร์มาอิน

โนว่า จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/33

วันที่ขออนุมัติ 20/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

34 ยา 7,460.00        7,460.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จํากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/34

วันที่ขออนุมัติ 20/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

35 ยา 3,150.00        3,150.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยน

แล็บบอราตอรี่ จํากัด

บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยน

แล็บบอราตอรี่ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/35

วันที่ขออนุมัติ 20/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

36 ยา 42,310.00      42,310.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดดิ้ง

 จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/36

วันที่ขออนุมัติ 20/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

37 ยา 17,013.00      17,013.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/37

วันที่ขออนุมัติ 20/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

38 ยา 49,200.00      49,200.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล

 จํากัด

บริษัท คอสม่า  เมดิคอล

 จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/38

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

39 ยา 33,385.00      33,385.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จํากัด

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/39

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

40 ยา 3,287.04        3,287.04           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/40

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

41 ยา 18,000.00      18,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จํากัด บริษัท ยูเมด้า จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/41

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

42 ยา 42,800.00      42,800.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติ

คอล จํากัด

บริษัท สยามฟาร์มาซูติ

คอล จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/42

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

43 ยา 499,268.81    499,268.81       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/43

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

44 ยา 6,300.00        6,300.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/44

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

45 ยา 37,700.00      37,700.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล

อินดรัสทรี้ จํากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล

อินดรัสทรี้ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/45

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

46 ยา 31,500.00      31,500.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม

 จํากัด(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม

 จํากัด(มหาชน)

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/46

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

47 ยา 39,483.00      39,483.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/47

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

48 ยา 2,725.00        2,725.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จํากัด
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา 

จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/48

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

49 ยา 2,400.00        2,400.00           เฉพาะเจาะจง
คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จํากัด

คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/49

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

50 ยา 67,330.00      67,330.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดดิ้ง

 จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/50

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

51 ยา 22,050.00      22,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จํากัด บริษัท เมดไลน์ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/51

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

52 ยา 23,575.50      23,575.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/52

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

53 ยา 2,400.00        2,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ

 จํากัด

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ

 จํากัด

เคยซื้อมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/53

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

54 วชย. 77,850.00      77,850.00         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/54

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

55 ยา 10,644.00      10,644.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จํากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/55

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

56 ยา 4,725.00        4,725.00           เฉพาะเจาะจง

หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศ

ไทย

หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศ

ไทย

เคยซื้อมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/56

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

57 ยา 11,850.00      11,850.00         เฉพาะเจาะจง
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จํากัด

บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/57

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

58 ยา 29,910.00      29,910.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอรา

ตอรี่

 (อํานวยเภสัชเภสัช) จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอรา

ตอรี่

 (อํานวยเภสัชเภสัช) จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/58

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

59 ยา 10,432.50      10,432.50         เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ

 จํากัด

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ

 จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/59

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

60 ยา 11,000.00      11,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/60

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

61 ยา 37,075.50      37,075.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จํากัด บริษัท แอโรแคร์ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/61

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

62 ยา 27,880.00      27,880.00         เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แอตแลนติค 

ฟาร์มาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค 

ฟาร์มาซูติคอล จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/62

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

63 ยา 53,500.00      53,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จํากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา  

จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/63

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

64 ยา 71,560.00      71,560.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จํากัด

บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/64

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

65 ยา 17,237.70      17,237.70         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จํากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/65

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

66 ยา 51,452.00      51,452.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/66

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซื้อ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซื้อ   

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง

67 ยา 111,163.20    111,163.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

เป็นรายการที่จัดซื้อร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

 และเคยซื้อมาก่อนในระยะ

 2 ปีงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/67

วันที่ขออนุมัติ 25/10/2564

เลขที่โครงการ 

เลขที่สัญญา

ช่องที่ 1 ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

ช่องที่ 2

ช่องที่ 3 

ช่องที่ 4

ช่องที่ 5

ช่องที่ 6

ช่องที่ 7

ช่องที่ 8 

ช่องที่ 9

ช่องที่ 10 ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

อธิบายแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจ้าง

ระบุชื่อของหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจ้าง

ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้น

ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจ้างครั้งนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง

ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น


