
แบบ  สขร.1

730 เวชภัณฑ์ยา 98,851.95        98,851.95           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/730
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

731 เวชภัณฑ์ยา 6,785.00          6,785.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/731
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

732 เวชภัณฑ์ยา 25,344.50        25,344.50           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/732
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

733 เวชภัณฑ์ยา 35,969.62        35,969.62           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/733
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

734 เวชภัณฑ์ยา 2,295.00          2,295.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช บริษัท สามัคคีเภสัช
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/734
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

735 เวชภัณฑ์ยา 1,200.00          1,200.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/735
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

736 เวชภัณฑ์ยา 3,470.00          3,470.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/736
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

737 เวชภัณฑ์ยา 30,400.00        30,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/737
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

738 เวชภัณฑ์ยา 3,491.00          3,491.00             เฉพาะเจาะจง
หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเร

ตอร่ี
หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเร

ตอร่ี
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/738
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

739 เวชภัณฑ์ยา 10,657.25        10,657.25           เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/739
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

740 เวชภัณฑ์ยา 6,144.00          6,144.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/740
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

741 เวชภัณฑ์ยา 432,823.82     432,823.82         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/741
วันท่ีขออนุมัติ 12/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

742
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

26075.9 26,075.90           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/742
วันท่ีขออนุมัติ 13/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

743 เวชภัณฑ์ยา 2,311.20          2,311.20             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกร็ตเตอร์มายบาซิน

จ ากัด
บริษัท เกร็ตเตอร์มายบาซิน

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/743
วันท่ีขออนุมัติ 13/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

744 เวชภัณฑ์ยา 8,100.00          8,100.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิค

แคร์ จ ากัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิค

แคร์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/744
วันท่ีขออนุมัติ 13/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

745
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

66,347.00        66,347.00           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/745
วันท่ีขออนุมัติ 13/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

746
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

1,500.00          1,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป  จ ากัด บริษัท  เมดิทอป  จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/746
วันท่ีขออนุมัติ 13/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

747 เวชภัณฑ์ยา 6,400.00          6,400.00             เฉพาะเจาะจง
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/747
วันท่ีขออนุมัติ 13/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

748 เวชภัณฑ์ยา 8,025.00          8,025.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/748
วันท่ีขออนุมัติ 13/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

749 เวชภัณฑ์ยา 53,244.00        53,244.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/749
วันท่ีขออนุมัติ 13/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

750 เวชภัณฑ์ยา 54,720.00        54,720.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/750
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

751 เวชภัณฑ์ยา 44,385.20        44,385.20           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/751
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

752 เวชภัณฑ์ยา 3,195.00          3,195.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท  ยูโทเป้ียน จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/752
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

753 เวชภัณฑ์ยา 42,158.00        42,158.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/753
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

754 เวชภัณฑ์ยา 17,012.00        17,012.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/754
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

755
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

9,576.00          9,576.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/755
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

756
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

7,700.00          7,700.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/756
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

757
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

38,627.00        38,627.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/757
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

758
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

2,475.00          2,475.00             เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/758
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

759 เวชภัณฑ์ยา 28,400.00        28,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/759
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

760 เวชภัณฑ์ยา 3,978.00          3,978.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/760
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

761 เวชภัณฑ์ยา 86,161.75        86,161.75           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/761
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

762 เวชภัณฑ์ยา 10,207.80        10,207.80           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ

คอล
 จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ
คอล

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/762
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

763 เวชภัณฑ์ยา 6,975.00          6,975.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้างขายยาตรา

เจ็ดดาว จ ากัด
บริษัท ห้างขายยาตรา

เจ็ดดาว จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/763
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

764 เวชภัณฑ์ยา 11,700.00        11,700.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาไลน์ จ ากัด ฟาร์มาไลน์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/764
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

765 เวชภัณฑ์ยา 13,910.00        13,910.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/765
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

766 เวชภัณฑ์ยา 39,318.00        39,318.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอรา

ตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอรา
ตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/766
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

767 เวชภัณฑ์ยา 39,162.00        39,162.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/767
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

768 เวชภัณฑ์ยา 1,284.00          1,284.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกร็ตเตอร์มายบาซิน

จ ากัด
บริษัท เกร็ตเตอร์มายบาซิน

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/768
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

769 เวชภัณฑ์ยา 97,700.00        97,700.00           เฉพาะเจาะจง
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/769
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

770 เวชภัณฑ์ยา 84,730.00        84,730.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า  เมดิคอล จ ากัด
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/770
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

771 เวชภัณฑ์ยา 45,780.00        45,780.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/771
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

772 เวชภัณฑ์ยา 11,580.00        11,580.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท ฟาร์อีส

ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/772
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

773 เวชภัณฑ์ยา 4,000.00          4,000.00             เฉพาะเจาะจง
คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด
คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/773
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

774 เวชภัณฑ์ยา 35,885.00        35,885.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/774
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

775 เวชภัณฑ์ยา 17,842.00        17,842.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/775
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

776 เวชภัณฑ์ยา 21,030.00        21,030.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/776
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

777 เวชภัณฑ์ยา 4,981.00          4,981.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/777
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

778 เวชภัณฑ์ยา 99,400.00        99,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/778
วันท่ีขออนุมัติ 14/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

779 เวชภัณฑ์ยา 275,723.03     275,723.03         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/779
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

780 เวชภัณฑ์ยา 41,837.00        41,837.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/780
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

781 เวชภัณฑ์ยา 1,800.00          1,800.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 

(1982)
   จ ากัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 
(1982)
   จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/781
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

782 เวชภัณฑ์ยา 15,494.00        15,494.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/782
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

783 เวชภัณฑ์ยา 6,000.00          6,000.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท แม็กซิม

 อินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน 
จ ากัด 

บริษัท แม็กซิม
 อินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน 

จ ากัด 

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/783
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

784
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

4,541.08          4,541.08             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/784
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

785 เวชภัณฑ์ยา 6,380.00          6,380.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/785
วันท่ีขออนุมัติ 
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

786
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

11,877.00        11,877.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/786
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

787 เวชภัณฑ์ยา 5,000.00          5,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จ ากัด บริษัท มาซาแลบ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/787
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

788 เวชภัณฑ์ยา 95,732.00        95,732.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/788
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

789
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

66,360.00        66,360.00           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/789
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

790 เวชภัณฑ์ยา 6,955.00          6,955.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/790
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

791 เวชภัณฑ์ยา 1,200.00          1,200.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/791
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

792 เวชภัณฑ์ยา 32,100.00        32,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/792
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

793 เวชภัณฑ์ยา 4,750.80          4,750.80             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกร็ตเตอร์มายบาซิน

จ ากัด
บริษัท เกร็ตเตอร์มายบาซิน

จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/793
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

794 เวชภัณฑ์ยา 29,500.00        29,500.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/794
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

795 เวชภัณฑ์ยา 4,650.00          4,650.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/795
วันท่ีขออนุมัติ 19/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

796 เวชภัณฑ์ยา 2,725.00          2,725.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/796
วันท่ีขออนุมัติ 20/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

797 เวชภัณฑ์ยา 7,775.00          7,775.00             เฉพาะเจาะจง
กองวัตถุเสพติด 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กองวัตถุเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/797
วันท่ีขออนุมัติ 21/09/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

ช่องท่ี 1 ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ช่องท่ี 2
ช่องท่ี 3 
ช่องท่ี 4
ช่องท่ี 5
ช่องท่ี 6
ช่องท่ี 7
ช่องท่ี 8 
ช่องท่ี 9

ช่องท่ี 10 ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุช่ือของหน่วยงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน


