
แบบ  สขร.1

1 เวชภัณฑ์ยา 3,800.00          3,800.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม

 จ ากัด(มหาชน)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม

 จ ากัด(มหาชน)
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/1
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

2 เวชภัณฑ์ยา 1,800.00          1,800.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 

(1982)
   จ ากัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 
(1982)
   จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/2
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

3 เวชภัณฑ์ยา 30,750.00        30,750.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท ที เอ็น พี 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/3
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

4 เวชภัณฑ์ยา 28,600.00        28,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/4
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

5
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

3,986.00          3,986.00             เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ 

ซัพพอร์ต
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ 

ซัพพอร์ต
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/5
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

6
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

8,486.00          8,486.00             เฉพาะเจาะจง
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  

อินดัสตร้ี
 จ ากัด

บ. บีเวอร์ เมดิคอล  
อินดัสตร้ี
 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/6
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



7
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

11,222.00        11,222.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/7
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

8 เวชภัณฑ์ยา 75,200.00        75,200.00           เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/8
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

9 เวชภัณฑ์ยา 22,660.00        22,660.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/9
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

10 เวชภัณฑ์ยา 59,940.00        59,940.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/10
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

11 เวชภัณฑ์ยา 26,760.00        26,760.00           เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรา

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

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/11
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

12 เวชภัณฑ์ยา 77,969.00        77,969.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/12
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

13 เวชภัณฑ์ยา 2,240.00          2,240.00             เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอเช่ียนฟาร์มาซูติคัล ห.จ.ก. เอเช่ียนฟาร์มาซูติคัล
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/13
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



14 เวชภัณฑ์ยา 14,416.00        14,416.00           เฉพาะเจาะจง
หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเร

ตอร่ี
หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเร

ตอร่ี
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/14
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

15 เวชภัณฑ์ยา 2,140.00          2,140.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอสถ  อินเตอร์ 
แลบบอราทอรีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ  อินเตอร์ 
แลบบอราทอรีส์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/15
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

16 เวชภัณฑ์ยา 92,090.00        92,090.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรอส ฟาร์มา 

 จ ากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา 

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/16
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

17 เวชภัณฑ์ยา 22,090.00        22,090.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/17
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

18 เวชภัณฑ์ยา 38,452.00        38,452.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา

 จ ากัด
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/18
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

19 เวชภัณฑ์ยา 5,925.00          5,925.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/19
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

20 เวชภัณฑ์ยา 5,095.00          5,095.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท  ยูโทเป้ียน จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/20
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



21
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

24,750.00        24,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/21
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

22 เวชภัณฑ์ยา 53,400.00        53,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/22
วันท่ีขออนุมัติ 19/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

23 เวชภัณฑ์ยา 380,282.55     380,282.55         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/23
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

24 เวชภัณฑ์ยา 35,520.00        35,520.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/24
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

25 เวชภัณฑ์ยา 8,800.00          8,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมแจ้งขาดช่ัวคราว

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/25
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

26 เวชภัณฑ์ยา 34,995.00        34,995.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิค

แคร์ จ ากัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิค

แคร์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/26
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

27 เวชภัณฑ์ยา 98,443.00        98,443.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลี

เทร็ดด้ิง จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลี

เทร็ดด้ิง จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/27
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



28 เวชภัณฑ์ยา 44,650.00        44,650.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/28
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

29 เวชภัณฑ์ยา 14,500.00        14,500.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/29
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

30 เวชภัณฑ์ยา 100,000.00     100,000.00         เฉพาะเจาะจง
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด
บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/30
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

31 เวชภัณฑ์ยา 41,195.00        41,195.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/31
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

32 เวชภัณฑ์ยา 49,495.00        49,495.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/32
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

33 เวชภัณฑ์ยา 6,000.00          6,000.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ

 จ ากัด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ

 จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/33
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

34 เวชภัณฑ์ยา 16,670.01        16,670.01           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/34
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



35 เวชภัณฑ์ยา 20,950.00        20,950.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/35
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

36 เวชภัณฑ์ยา 17,034.40        17,034.40           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/36
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

37 เวชภัณฑ์ยา 3,920.00          3,920.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/37
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

38 เวชภัณฑ์ยา 2,100.00          2,100.00             เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/38
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

39
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

4,600.00          4,600.00             เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/39
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

40
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

18,540.00        18,540.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชูมิตร 
1967 จ ากัด

บริษัท ชูมิตร 
1967 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/40
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

41
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

10,770.00        10,770.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/41
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



42
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

28,750.00        28,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป  จ ากัด บริษัท  เมดิทอป  จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/42
วันท่ีขออนุมัติ 20/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

43 เวชภัณฑ์ยา 44,940.00        44,940.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/43
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

44 เวชภัณฑ์ยา 75,500.00        75,500.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/44
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

45 เวชภัณฑ์ยา 24,750.00        24,750.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิค

แคร์ จ ากัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิค

แคร์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/45
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

46 เวชภัณฑ์ยา 9,590.00          9,590.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรอส ฟาร์มา 

 จ ากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา 

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/46
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

47
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

26,485.00        26,485.00           เฉพาะเจาะจง
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  

อินดัสตร้ี
 จ ากัด

บ. บีเวอร์ เมดิคอล  
อินดัสตร้ี
 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/47
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

48
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

79,600.00        79,600.00           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/48
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



49
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

1,388.00          1,388.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ากัด
บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/49
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

50
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

2,500.00          2,500.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท. แปซิฟิค
 เฮลธ์แคร์ จ ากัด

บริษัท. แปซิฟิค
 เฮลธ์แคร์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/50
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

51
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

49,113.00        49,113.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/51
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

52 เวชภัณฑ์ยา 30,630.00        30,630.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 

(1982)
   จ ากัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 
(1982)
   จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/52
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

53 เวชภัณฑ์ยา 11,230.00        11,230.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ธงทองโอสถ

 จ ากัด
บริษัท ธงทองโอสถ

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/53
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

54 เวชภัณฑ์ยา 6,300.00          6,300.00             เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล
 ประเทศไทย

หสน.โรงงานเภสัชกรรม
พอนด์เคมิคอล
 ประเทศไทย

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/54
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

55 เวชภัณฑ์ยา 38,855.00        38,855.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/55
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



56 เวชภัณฑ์ยา 1,200.00          1,200.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาอิน

โนว่า จ ากัด
บริษัท ฟาร์มาอิน

โนว่า จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/56
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

57 เวชภัณฑ์ยา 2,600.00          2,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/57
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

58 เวชภัณฑ์ยา 43,800.00        43,800.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/58
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

59 เวชภัณฑ์ยา 43,500.00        43,500.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/59
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

60 เวชภัณฑ์ยา 66,250.00        66,250.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/60
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

61 เวชภัณฑ์ยา 40,398.00        40,398.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอรา

ตอร่ี
 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอรา
ตอร่ี

 (อ านวยเภสัชเภสัช) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/61
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

62 เวชภัณฑ์ยา 41,569.50        41,569.50           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจ ากัด
บริษัท ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/62
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



63 เวชภัณฑ์ยา 5,760.50          5,760.50             เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/63
วันท่ีขออนุมัติ 25/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

64 เวชภัณฑ์ยา 21,400.00        21,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/64
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

65 เวชภัณฑ์ยา 8,340.00          8,340.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/65
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

66 เวชภัณฑ์ยา 47,936.00        47,936.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/66
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

67 เวชภัณฑ์ยา 26,994.00        26,994.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/67
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

68 เวชภัณฑ์ยา 92,448.00        92,448.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/68
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

69 เวชภัณฑ์ยา 85,050.00        85,050.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า  
เมดิคอล จ ากัด

บริษัท คอสม่า  
เมดิคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/69
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



70 เวชภัณฑ์ยา 2,925.00          2,925.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา

 จ ากัด
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/70
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

71 เวชภัณฑ์ยา 7,968.00          7,968.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/71
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

72 เวชภัณฑ์ยา 15,240.00        15,240.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท ที เอ็น พี 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/72
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

73 เวชภัณฑ์ยา 471,947.25     471,947.25         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/73
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

74 เวชภัณฑ์ยา 12,706.25        12,706.25           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/74
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

75 เวชภัณฑ์ยา 57,780.00        57,780.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรอส ฟาร์มา 

 จ ากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา 

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/75
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

76 เวชภัณฑ์ยา 9,300.00          9,300.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/76
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



77 เวชภัณฑ์ยา 2,407.50          2,407.50             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส ที 

ฟาร์เมดิกส์ จ ากัด
บริษัท เอส ที 

ฟาร์เมดิกส์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/77
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

78 เวชภัณฑ์ยา 7,010.00          7,010.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/78
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

79 เวชภัณฑ์ยา 6,220.00          6,220.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/79
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

80 เวชภัณฑ์ยา 11,550.00        11,550.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาไลน์ จ ากัด ฟาร์มาไลน์ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/80
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

81
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

11,000.00        11,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอแคร์เมดิคัล

 จ ากัด
บริษัท ไอแคร์เมดิคัล

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/81
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

82
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

85,502.00        85,502.00           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/82
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

83 เวชภัณฑ์ยา 5,600.00          5,600.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

เป็นรายการท่ีองค์การ
เภสัชกรรมแจ้งขาดช่ัวคราว

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/83
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



84 เวชภัณฑ์ยา 2,054.40          2,054.40             เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/84
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

85 เวชภัณฑ์ยา 23,650.00        23,650.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/85
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

86 เวชภัณฑ์ยา 38,092.50        38,092.50           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลี

เทร็ดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลี
เทร็ดด้ิง
 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/86
วันท่ีขออนุมัติ 31/10/2565
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


