
แบบ  สขร.1

305 ยา 38,020.00        38,020.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/305
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

306 วชย. 16,500.00        16,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/306
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

307 วชย. 3,100.00          3,100.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/307
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

308 ยา 7,600.00          7,600.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/308
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 1-16 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



309 ยา 4,460.00          4,460.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมิคัลส์

(1979) จ ากัด
บริษัท ที.โอ.เคมิคัลส์

(1979) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/309
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

310 ยา 5,800.00          5,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/310
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

311 ยา 20,800.00        20,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/311
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

312 ยา 100,000.00     100,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/312
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

313 ยา 96,979.45        96,979.45           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/313
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



314 ยา 18,482.00        18,482.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/314
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

315 ยา 10,460.00        10,460.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/315
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

316 ยา 28,350.00        28,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/316
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

317 ยา 30,436.15        30,436.15           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/317
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

318 ยา 19,530.00        19,530.00           เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/318
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



319 ยา 6,150.00          6,150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/319
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

320 ยา 2,247.00          2,247.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/320
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

321 ยา 86,185.00        86,185.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/321
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

322 วชย. 10,155.00        10,155.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/322
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

323 วชย. 1,952.00          1,952.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ากัด
บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/323
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



324 วชย. 44,617.50        44,617.50           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/324
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

325 วชย. 6,410.50          6,410.50             เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/325
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

326 ยา 57,150.00        57,150.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า  เมดิคอล จ ากัด
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/326
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

327 ยา 5,070.00          5,070.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/327
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

328 ยา 1,750.00          1,750.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/328
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



329 ยา 72,332.00        72,332.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/329
วันท่ีขออนุมัติ 01/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

330 ยา 73,883.50        73,883.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/330
วันท่ีขออนุมัติ 02/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

331 ยา 9,534.00          9,534.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/331
วันท่ีขออนุมัติ 02/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

332 ยา 8,600.00          8,600.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/332
วันท่ีขออนุมัติ 02/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

333 วชย. 9,250.00          9,250.00             เฉพาะเจาะจง
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/333
วันท่ีขออนุมัติ 02/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



334 วชย. 32,819.00        32,819.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/334
วันท่ีขออนุมัติ 07/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

335 ยา 1,560.00          1,560.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/335
วันท่ีขออนุมัติ 07/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

336 ยา 6,200.00          6,200.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า  เมดิคอล จ ากัด
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/336
วันท่ีขออนุมัติ 07/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

337 ยา 43,041.50        43,041.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/337
วันท่ีขออนุมัติ 07/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

338 ยา 11,110.00        11,110.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จ ากัด
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/338
วันท่ีขออนุมัติ 07/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



339 วชย. 2,736.00          2,736.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/339
วันท่ีขออนุมัติ 07/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

340 วชย. 7,964.00          7,964.00             เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/340
วันท่ีขออนุมัติ 07/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

341 ยา 53,500.00        53,500.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/341
วันท่ีขออนุมัติ 07/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

342 ยา 41,400.00        41,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จ ากัด บริษัท มาซาแลบ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/342
วันท่ีขออนุมัติ 14/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

343 ยา 35,760.00        35,760.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/343
วันท่ีขออนุมัติ 14/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



344 ยา 73,414.00        73,414.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/344
วันท่ีขออนุมัติ 14/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

345 ยา 85,420.00        85,420.00           เฉพาะเจาะจง
กองวัตถุเสพติด 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กองวัตถุเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/345
วันท่ีขออนุมัติ 14/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

346 ยา 26,725.00        26,725.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/346
วันท่ีขออนุมัติ 14/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

347 ยา 1,600.00          1,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบ้ิล เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอเบ้ิล เมดิคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/347
วันท่ีขออนุมัติ 14/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

348 ยา 425,824.00     425,824.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/348
วันท่ีขออนุมัติ 14/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



349 ยา 35,056.00        35,056.00           เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด
 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/349
วันท่ีขออนุมัติ 14/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

350 ยา 30,300.00        30,300.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบ้ิล เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอเบ้ิล เมดิคอล จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/350
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

351 ยา 6,144.00          6,144.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/351
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

352 ยา 3,978.00          3,978.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/352
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

353 ยา 13,910.00        13,910.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/353
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



354 ยา 5,450.00          5,450.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/354
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

355 ยา 4,700.00          4,700.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเช่ียนยูเน่ียน
แล็บบอราตอร่ี จ ากัด

บริษัท เอเช่ียนยูเน่ียน
แล็บบอราตอร่ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/355
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

356 ยา 32,950.00        32,950.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/356
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

357 ยา 56,280.00        56,280.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/357
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

358 ยา 44,150.00        44,150.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/358
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



359 ยา 5,155.00          5,155.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/359
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

360 วชย. 6,580.50          6,580.50             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/360
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
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

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุช่ือของหน่วยงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง


