
แบบ  สขร.1

68 วชย. 94,250.00           94,250.00              เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/68
วนัที่ขออนุมัติ 01/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

69 วชย. 30,380.00           30,380.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/69
วนัที่ขออนุมัติ 01/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

70 ยา 16,007.50           16,007.50              เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/70
วนัที่ขออนุมัติ 01/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

71 ยา 3,359.80             3,359.80                เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/71
วนัที่ขออนุมัติ 01/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

72 ยา 2,820.00             2,820.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/72
วนัที่ขออนุมัติ 01/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

73 ยา 35,700.00           35,700.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/73
วนัที่ขออนุมัติ 01/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

74 ยา 7,490.00             7,490.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
บริษทั แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/74
วนัที่ขออนุมัติ 01/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

75 ยา 66,250.00           66,250.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/75
วนัที่ขออนุมัติ 01/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

76 ยา 10,200.00           10,200.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์นแมนู จ ากัด บริษทั โมเดอร์นแมนู จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/76
วนัที่ขออนุมัติ 01/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

77 ยา 83,800.00           83,800.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/77
วนัที่ขออนุมัติ 01/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

78 ยา 18,053.00           18,053.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/78
วนัที่ขออนุมัติ 08/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

79 ยา 3,200.00             3,200.00                เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน 
แล็บบอราตอร่ี  จ ากัด

บริษทั เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็
บบอราตอร่ี  จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/79
วนัที่ขออนุมัติ 08/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

80 ยา 39,718.00           39,718.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/80
วนัที่ขออนุมัติ 08/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

81 ยา 30,840.00           30,840.00              เฉพาะเจาะจง
ศูนย์บริการโลหติ
 สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหติ
 สภากาชาดไทย

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/81
วนัที่ขออนุมัติ 08/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

82 ยา 3,978.00             3,978.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/82
วนัที่ขออนุมัติ 08/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

83 ยา 8,500.00             8,500.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/83
วนัที่ขออนุมัติ 08/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

84 ยา 10,686.00           10,686.00              เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/84
วนัที่ขออนุมัติ 08/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

85 ยา 4,360.00             4,360.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/85
วนัที่ขออนุมัติ 08/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

86 ยา 4,920.00             4,920.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์

 จ ากัด
บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/86
วนัที่ขออนุมัติ 08/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

87 ยา 42,900.00           42,900.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/87
วนัที่ขออนุมัติ 08/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

88 ยา 499,604.30         499,604.30            เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เปน็รายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/88
วนัที่ขออนุมัติ 09/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

89 ยา 26,756.00           26,756.00              เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เปน็รายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/89
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

90 วชย. 13,610.40           13,610.40              เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/90
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

91 วชย. 30,250.00           30,250.00              เฉพาะเจาะจง
บ. บเีวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด
บ. บเีวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/91
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

92 วชย. 10,436.50           10,436.50              เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/92
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

93 วชย. 16,820.00           16,820.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/93
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

94 วชย. 29,960.00           29,960.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/94
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

95 ยา 14,165.00           14,165.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/95
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

96 ยา 2,325.00             2,325.00                เฉพาะเจาะจงบริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ด

ดาว จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/96
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

97 ยา 3,480.00             3,480.00                เฉพาะเจาะจง
หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเร

ตอร่ี
หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเร

ตอร่ี

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/97
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

98 ยา 5,885.00             5,885.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/98
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

99 ยา 10,785.60           10,785.60              เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด  บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/99
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

100 ยา 58,187.50           58,187.50              เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/100
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

101 ยา 45,480.00           45,480.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/101
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

102 ยา 120,320.00         120,320.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/102
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

103 ยา 4,000.00             4,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซาแลบ จ ากัด บริษทั มาซาแลบ จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/103
วนัที่ขออนุมัติ 10/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

104 ยา 3,691.50             3,691.50                เฉพาะเจาะจง
บริษทั บ ีเอ็ล เอช 

เทร็ดด้ิง จ ากัด
บริษทั บ ีเอ็ล เอช 

เทร็ดด้ิง จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/104
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

105 ยา 81,750.00           81,750.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า  เมดิคอล จ ากัด
บริษทั คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/105
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

106 ยา 8,132.00             8,132.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษทั พรอส ฟาร์มา  จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/106
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

107 วชย. 1,475.50             1,475.50                เฉพาะเจาะจง
บริษทั.พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพทิ

ตอลฯ จ ากัด
บริษทั.พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพทิ

ตอลฯ จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/107
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

108 วชย. 3,290.00             3,290.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษทั ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/108
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

109 ยา 2,150.00             2,150.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสเอสพ ีไบโอเทค 

จ ากัด
บริษทั เอสเอสพ ีไบโอเทค 

จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/109
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

110 ยา 35,999.57           35,999.57              เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/110
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

111 ยา 3,700.00             3,700.00                เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาไลน์ จ ากัด ฟาร์มาไลน์ จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/111
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

112 ยา 2,850.00             2,850.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ

( 2517) จ ากัด
บริษทั พาตาร์แลบ

( 2517) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/112
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

113 ยา 6,510.00             6,510.00                เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/113
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

114 ยา 19,828.00           19,828.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/114
วนัที่ขออนุมัติ 15/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

115 ยา 6,613.08             6,613.08                เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/115
วนัที่ขออนุมัติ 22/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

116 ยา 3,060.00             3,060.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/116
วนัที่ขออนุมัติ 22/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

117 ยา 39,964.50           39,964.50              เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/117
วนัที่ขออนุมัติ 22/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

118 ยา 20,250.00           20,250.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด
 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/118
วนัที่ขออนุมัติ 22/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

119 วชย. 72,340.00           72,340.00              เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/119
วนัที่ขออนุมัติ 22/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

120 วชย. 10,280.00           10,280.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/120
วนัที่ขออนุมัติ 22/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

121 วชย. 101,500.00         101,500.00            เฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แลป .
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/121
วนัที่ขออนุมัติ 23/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

122 ยา 7,280.00             7,280.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์

 จ ากัด
บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/122
วนัที่ขออนุมัติ 23/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

123 ยา 80,000.00           80,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/123
วนัที่ขออนุมัติ 23/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

124 ยา 4,450.00             4,450.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซาแลบ จ ากัด บริษทั มาซาแลบ จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/124
วนัที่ขออนุมัติ 23/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

125 ยา 8,150.00             8,150.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/125
วนัที่ขออนุมัติ 23/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

126 ยา 1,240.00             1,240.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/126
วนัที่ขออนุมัติ 23/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

127 ยา 244,188.79         244,188.79            เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/127
วนัที่ขออนุมัติ 23/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

128 ยา 4,380.00             4,380.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/128
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

129 ยา 9,828.00             9,828.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จ ากัด
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/129
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

130 ยา 79,400.00           79,400.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/130
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

131 ยา 2,100.00             2,100.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด  บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/131
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

132 ยา 27,000.00           27,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จ ากัด บริษทั ยูเมด้า จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/132
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

133 ยา 2,407.50             2,407.50                เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส ท ี

ฟาร์เมดิกส์ จ ากัด
บริษทั เอส ท ี

ฟาร์เมดิกส์ จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/133
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

134 ยา 6,163.20             6,163.20                เฉพาะเจาะจง
บริษทั แหลมทองการแพทย์

 จ ากัด
บริษทั แหลมทองการแพทย์

 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/134
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

135 ยา 26,190.00           26,190.00              เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/135
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

136 ยา 4,150.00             4,150.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอราตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอราตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/136
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

137 ยา 107,550.00         107,550.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/137
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

138 ยา 2,800.00             2,800.00                เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ด

ดาว จ ากัด
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ด

ดาว จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 

และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2
 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/138
วนัที่ขออนุมัติ 24/11/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

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

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุชื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น
ระบุวิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น
ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น


