
แบบ  สขร.1

165 ยา 8,750.00           8,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/165
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

166 ยา 53,200.00         53,200.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล

 จ ากัด
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล

 จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/166
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

167 ยา 32,742.00         32,742.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/167
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

168 วชย. 99,850.00         99,850.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/168
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

169 ยา 47,600.00         47,600.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
เป็นรายการที่องค์การเภสัช

กรรมแจ้งขาด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/169
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

170 ยา 84,325.00         84,325.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/170
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

171 ยา 4,494.00           4,494.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท บี เอ็ล เอช 

เทร็ดด้ิง จ ากัด
บริษัท บี เอ็ล เอช 

เทร็ดด้ิง จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/171
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 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 าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

172 ยา 22,900.00         22,900.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จ ากัด
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/172
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

173 วชย. 36,280.00         36,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/173
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

174 วชย. 2,876.00           2,876.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/174
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

175 วชย. 2,397.50           2,397.50           เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี พี เอส ฮอสพิทอลซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท พี พี เอส ฮอสพิทอลซัพ

พลาย จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/175
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

176 ยา 120,182.40       120,182.40       
ประกวดราคาฯ 

e-bidding
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือด้วยวิธี
ประกวดราคา จัดซ้ือจัดจ้าง 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding

ปีงบประมาณ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/176
วันที่ขออนุมัติ 03/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

177 ยา 9,300.00           9,300.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/177
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

178 ยา 18,900.00         18,900.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ 

จ ากัด
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ 

จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/178
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

179 ยา 35,022.13         35,022.13         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/179
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

180 ยา 1,982.50           1,982.50           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/180
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

181 ยา 40,470.00         40,470.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/181
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

182 ยา 42,970.00         42,970.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพาโอสถ จ ากัด บริษัท บูรพาโอสถ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/182
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

183 ยา 46,758.00         46,758.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/183
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

184 ยา 98,375.00         98,375.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/184
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

185 ยา 15,000.00         15,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จ ากัด บริษัท มาซาแลบ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/185
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

186 ยา 30,800.00         30,800.00         เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/186
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

187 ยา 12,725.00         12,725.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/187
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

188 ยา 12,600.00         12,600.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/188
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

189 ยา 8,132.00           8,132.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/189
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

190 ยา 18,215.00         18,215.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา 

จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/190
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

191 ยา 46,970.00         46,970.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช)
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช)

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/191
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

192 ยา 51,760.00         51,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/192
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

193 ยา 20,500.00         20,500.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/193
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

194 ยา 40,680.00         40,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/194
วันที่ขออนุมัติ 11/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

195 ยา 3,902.00           3,902.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/195
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

196 วชย. 2,400.00           2,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย

 เมดิคอล จ ากัด
บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย

 เมดิคอล จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/196
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

197 วชย. 39,108.50         39,108.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/197
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

198 วชย. 7,355.00           7,355.00           เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/198
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

199 ยา 8,614.20           8,614.20           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/199
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

200 ยา 31,297.50         31,297.50         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/200
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

201 ยา 1,545.00           1,545.00           เฉพาะเจาะจง  ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด.  ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด.

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/201
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

202 ยา 66,000.00         66,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/202
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

203 ยา 64,835.00         64,835.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/203
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

204 ยา 11,110.88         11,110.88         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/204
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

205 ยา 5,950.00           5,950.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/205
วันที่ขออนุมัติ 13/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

206 ยา 499,764.26       499,764.26       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/206
วันที่ขออนุมัติ 17/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

207 ยา 9,650.00           9,650.00           เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอรา

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

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/207
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2563
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

208 ยา 87,098.00         87,098.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/208
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

209 ยา 30,450.00         30,450.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/209
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

210 ยา 3,500.00           3,500.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/210
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

211 ยา 3,602.50           3,602.50           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/211
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

212 ยา 2,800.00           2,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/212
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

213 ยา 7,233.20           7,233.20           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/213
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

214 ยา 36,110.00         36,110.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/214
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

215 ยา 63,665.00         63,665.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจ ากัด
บริษัท ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/215
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

216 ยา 57,405.50         57,405.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/216
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

217 ยา 20,065.50         20,065.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/217
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

218 ยา 8,995.00           8,995.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา หจก. พรีเมด ฟาร์มา

เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563 และ

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/218
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

219 ยา 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาอิน

โนว่า จ ากัด
บริษัท ฟาร์มาอิน

โนว่า จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/219
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

220 ยา 12,300.00         12,300.00         เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาไลน์ จ ากัด ฟาร์มาไลน์ จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/220
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

221 ยา 4,400.00           4,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา 

จ ากัด
เป็นรายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/221
วันที่ขออนุมัติ 24/02/2562
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 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


