
แบบ  สขร.1

57 ยา 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 

โรงงานมิลาโน
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 

โรงงานมิลาโน
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/57
วันทีข่ออนุมัติ 04/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

58 ยา 85,825.00     85,825.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/58
วันทีข่ออนุมัติ 06/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

59 ยา 5,720.00       5,720.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอรา

ตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช)

บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอรา
ตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช)

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/59
วันทีข่ออนุมัติ 06/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

60 วชย. 6,200.00       6,200.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั พ ีพ ีเอส 

ฮอสพทิอลซัพพลาย จ ากัด
บริษทั พ ีพ ีเอส 

ฮอสพทิอลซัพพลาย จ ากัด
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/60
วันทีข่ออนุมัติ 06/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

61 วชย. 10,260.00     10,260.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/61
วันทีข่ออนุมัติ 06/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

62 วชย. 1,428.00       1,428.00       เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์

 ซัพพอร์ต
 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์

 ซัพพอร์ต
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/62
วันทีข่ออนุมัติ 06/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ล าดับ
ที่

งานที่
จัดซ้ือ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ล าดับ
ที่

งานที่
จัดซ้ือ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

63 วชย. 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/63
วันทีข่ออนุมัติ 06/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

64 วชย. 61,045.00     61,045.00     เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/64
วันทีข่ออนุมัติ 06/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

65 ยา 4,200.00       4,200.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัลดรักเฮาส์

 จ ากัด
บริษทั เยเนอรัลดรักเฮาส์

 จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/65
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

66 ยา 12,600.00     12,600.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
บริษทั ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/66
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

67 ยา 7,222.50       7,222.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด  บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/67
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

68 ยา 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 

จ ากัด
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/68
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ล าดับ
ที่

งานที่
จัดซ้ือ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

69 ยา 83,164.00     83,164.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/69
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

70 ยา 60,348.00     60,348.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/70
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

71 ยา 3,100.00       3,100.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ด

ดาว
 จ ากัด

บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ด
ดาว

 จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/71
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

72 ยา 80,133.00     80,133.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/72
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

73 ยา 30,800.00     30,800.00     เฉพาะเจาะจง
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/73
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

74 ยา 97,350.00     97,350.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษทั วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/74
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ล าดับ
ที่

งานที่
จัดซ้ือ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

75 ยา 25,700.00     25,700.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จ ากัด
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/75
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

76 ยา 20,805.00     20,805.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/76
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

77 ยา 9,925.00       9,925.00       เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา หจก. พรีเมด ฟาร์มา

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/77
วันทีข่ออนุมัติ 09/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

78 ยา 73,800.00     73,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า  เมดิคอล จ ากัด
บริษทั คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/78
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

79 ยา 2,410.00       2,410.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วิทยาศรม จ ากัด บริษทั วิทยาศรม จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/79
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

80 ยา 59,040.00     59,040.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/80
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ล าดับ
ที่

งานที่
จัดซ้ือ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

81 ยา 45,520.00     45,520.00     เฉพาะเจาะจง
กองวัตถุเสพติด 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กองวัตถุเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/81
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

82 ยา 28,408.50     28,408.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/82
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

83 ยา 14,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 

(1982)
   จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982)
   จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/83
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

84 ยา 4,400.00       4,400.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม

 จ ากัด
บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม

 จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/84
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

85 ยา 3,200.00       3,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด  บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/85
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

86 ยา 15,564.00     15,564.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช 

จ ากัด
บริษทั สหแพทย์เภสัช 

จ ากัด
เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/86
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ล าดับ
ที่

งานที่
จัดซ้ือ

/จัดจ้าง

   วงเงินที่จัดซ้ือ   
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

87 ยา 3,192.00       3,192.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ยูโทเปีย้น จ ากัด บริษทั  ยูโทเปีย้น จ ากัด

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/87
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

88 ยา 80,745.00     80,745.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เปน็รายการทีจ่ัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปงีบฯ 2563 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ

 2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/88
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

89 ยา 94,000.00     94,000.00     เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/89
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

90 ยา 350,465.02   350,465.02   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เปน็รายการทีอ่งค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/90
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

91 ยา 4,108.00       4,108.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั แหลมทองการแพทย์

 จ ากัด
บริษทั แหลมทองการแพทย์

 จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขทีช่ม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/91
วันทีข่ออนุมัติ 13/12/2562
เลขทีโ่ครงการ 
เลขทีสั่ญญา

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ล าดับ
ที่

งานที่
จัดซ้ือ

/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 10ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

ให้เรียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุชื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

ระบุวิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น

ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น


