
แบบ  สขร.1

1 ยา 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/001
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

2 ยา 99,950.00      99,950.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/002
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

3 ยา 14,000.00      14,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/003
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

4 ยา 15,750.00      15,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/004
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

5 ยา 10,560.00      10,560.00      เฉพาะเจาะจง
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/005
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

6 ยา 49,325.00      49,325.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/006
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม 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 าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

7 ยา 8,506.50        8,506.50        เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช 

จ ากัด
บริษทั สหแพทย์เภสัช 

จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/007
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

8 ยา 14,750.00      14,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด  บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/008
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

9 ยา 11,250.00      11,250.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา หจก. พรีเมด ฟาร์มา
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/009
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

10 ยา 5,700.00        5,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา จ ากัด
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา 

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/010
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

11 ยา 2,280.00        2,280.00        เฉพาะเจาะจง  ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด.
 ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง 

จ ากัด.
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/011
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

12 ยา 16,600.00      16,600.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/012
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

13 ยา 40,767.00      40,767.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอโรแคร์ จ ากัด บริษทั แอโรแคร์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/013
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

14 ยา 3,300.00        3,300.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/014
วนัที่ขออนุมัติ 05/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

15 ยา 2,520.00        2,520.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 

จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/015
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

16 ยา 4,200.00        4,200.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัลดรักเฮาส์

 จ ากัด
บริษทั เยเนอรัลดรักเฮาส์

 จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/016
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

17 ยา 5,395.00        5,395.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 

(1982)
   จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982)
   จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/017
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

18 ยา 57,320.00      57,320.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/018
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

19 ยา 98,650.00      98,650.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/019
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

20 ยา 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง
คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด
คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/020
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

21 ยา 6,540.00        6,540.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา จ ากัด
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา 

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/021
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

22 ยา 4,200.00        4,200.00        เฉพาะเจาะจง
หจก.แอล.บ.ีเอส แลบ

บอเรตอร่ี
หจก.แอล.บ.ีเอส แลบ

บอเรตอร่ี

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/022
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

23 ยา 12,300.00      12,300.00      เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาไลน์ จ ากัด ฟาร์มาไลน์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/023
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

24 ยา 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

โรงงานมิลาโน
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

โรงงานมิลาโน
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/024
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

25 ยา 212,189.60    212,189.60    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เปน็รายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/025
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

26 ยา 70,941.00      70,941.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/026
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

27 ยา 75,861.60      75,861.60      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช 

จ ากัด
บริษทั สหแพทย์เภสัช 

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/027
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

28 ยา 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด  บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/028
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

29 ยา 9,445.00        9,445.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตรา

เจ็ดดาว จ ากัด
บริษทั หา้งขายยาตรา

เจ็ดดาว จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/029
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

30 ยา 41,662.50      41,662.50      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอรา

ตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอรา
ตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/030
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

31 ยา 2,288.00        2,288.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/031
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

32 ยา 57,000.00      57,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/032
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

33 ยา 3,065.55        3,065.55        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/033
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

34 ยา 11,825.00      11,825.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/034
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

35 ยา 21,400.00      21,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/035
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

36 ยา 28,900.50      28,900.50      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/036
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

37 ยา 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/037
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

38 ยา 50,183.00      50,183.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจ ากัด
บริษทั ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/038
วนัที่ขออนุมัติ 14/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

39 ยา 115,560.00    115,560.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/039
วนัที่ขออนุมัติ 20/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

40 ยา 3,080.00        3,080.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม

 จ ากัด
บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม

 จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/040
วนัที่ขออนุมัติ 20/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

41 ยา 6,975.00        6,975.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/041
วนัที่ขออนุมัติ 20/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

42 ยา 4,672.00        4,672.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 

จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/042
วนัที่ขออนุมัติ 20/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

43 ยา 16,875.00      16,875.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า  
เมดิคอล จ ากัด

บริษทั คอสม่า  
เมดิคอล จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/043
วนัที่ขออนุมัติ 20/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

44 ยา 3,955.00        3,955.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด  บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/044
วนัที่ขออนุมัติ 20/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

45 ยา 8,400.00        8,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จ ากัด บริษทั ยูเมด้า จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/045
วนัที่ขออนุมัติ 20/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

46 ยา 1,576.00        1,576.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสเอสพ ีไบโอเทค

 จ ากัด
บริษทั เอสเอสพ ีไบโอเทค

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/046
วนัที่ขออนุมัติ 20/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

47 ยา 5,489.10        5,489.10        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/047
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

48 ยา 22,740.00      22,740.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตรา

เจ็ดดาว จ ากัด
บริษทั หา้งขายยาตรา

เจ็ดดาว จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/048
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

49 ยา 7,950.00        7,950.00        เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม
พอนด์เคมิคอล ประเทศ

ไทย

หสน.โรงงานเภสัชกรรม
พอนด์เคมิคอล ประเทศ

ไทย

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/049
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

50 ยา 29,600.00      29,600.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม

 จ ากัด(มหาชน)
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม

 จ ากัด(มหาชน)
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/050
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

51 ยา 43,910.00      43,910.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/051
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

52 ยา 6,366.50        6,366.50        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/052
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

53 ยา 19,825.00      19,825.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/053
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

54 ยา 76,681.00      76,681.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา  จ ากัด
บริษทั พรอส ฟาร์มา  

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/054
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

55 ยา 9,600.00        9,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/055
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

56 ยา 66,126.00      66,126.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
บริษทั สยามฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/056
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

57 ยา 18,640.00      18,640.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/057
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

58 ยา 11,775.00      11,775.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมคโครฟาร์แลบ

 จ ากัด
บริษทั แมคโครฟาร์แลบ

 จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/058
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

59 ยา 6,400.00        6,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา จ ากัด
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา 

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/059
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

60 ยา 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ

รา
ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
รา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/060
วนัที่ขออนุมัติ 21/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

61 ยา 41,306.00      41,306.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/061
วนัที่ขออนุมัติ 26/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

62 วชย. 16,765.00      16,765.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ต

ต้ิง จ ากัด
บริษทั  เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ต

ต้ิง จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/062
วนัที่ขออนุมัติ 26/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

63 วชย. 28,955.00      28,955.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/063
วนัที่ขออนุมัติ 26/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

64 วชย. 35,760.00      35,760.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/064
วนัที่ขออนุมัติ 26/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

65 วชย. 98,170.00      98,170.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/065
วนัที่ขออนุมัติ 26/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

66 วชย. 10,750.00      10,750.00      เฉพาะเจาะจง
บ. บเีวอร์ เมดิคอล  

อินดัสตร้ี
 จ ากัด

บ. บเีวอร์ เมดิคอล  
อินดัสตร้ี
 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2564 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/066
วนัที่ขออนุมัติ 26/10/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่องที่ 1ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น
ช่องที่ 2
ช่องที่ 3 
ช่องที่ 4
ช่องที่ 5
ช่องที่ 6
ช่องที่ 7
ช่องที่ 8 
ช่องที่ 9

ช่องที่ 10ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุชื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น
ระบุวิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น
ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น


