
แบบ  สขร.1

87
เวชภัณฑ์

ยา
7,395.00        7,395.00           เฉพาะเจาะจง

กองวัตถุเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

กองวัตถุเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/87
วันท่ีขออนุมัติ 03/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

88
เวชภัณฑ์

ยา
28,400.00      28,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/88
วันท่ีขออนุมัติ 07/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

89
เวชภัณฑ์

ยา
14,460.00      14,460.00         เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอ
รา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอ
รา

ทอร่ีส์ (1969)  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/89
วันท่ีขออนุมัติ 07/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

90
เวชภัณฑ์

ยา
3,080.00        3,080.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/90
วันท่ีขออนุมัติ 07/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

91
เวชภัณฑ์

ยา
41,820.00      41,820.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/91
วันท่ีขออนุมัติ 07/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

92
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

18,083.00      18,083.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/92
วันท่ีขออนุมัติ 07/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

93
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

3,400.00        3,400.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ 

ซัพพอร์ต
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/93
วันท่ีขออนุมัติ 07/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

94
เวชภัณฑ์

ยา
3,300.00        3,300.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/94
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

95
เวชภัณฑ์

ยา
10,191.75      10,191.75         เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร็ตเตอร์มายบาซิน
จ ากัด

บริษัท เกร็ตเตอร์มายบาซิน
จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/95
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

96
เวชภัณฑ์

ยา
93,997.20      93,997.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/96
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

97
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

5,100.00        5,100.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย

 เมดิคอล จ ากัด
บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย

 เมดิคอล จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/97
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

98
เวชภัณฑ์

ยา
11,470.00      11,470.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/98
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

99
เวชภัณฑ์

ยา
5,995.00        5,995.00           เฉพาะเจาะจง

หจก.แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

หจก.แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/99
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

100
เวชภัณฑ์

ยา
25,200.00      25,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/100
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

101
เวชภัณฑ์

ยา
10,600.00      10,600.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัลดรักเฮาส์
 จ ากัด

บริษัท เยเนอรัลดรักเฮาส์
 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/101
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

102
เวชภัณฑ์

ยา
46,973.00      46,973.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/102
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

103
เวชภัณฑ์

ยา
10,400.00      10,400.00         เฉพาะเจาะจงบริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ 
จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/103
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

104
เวชภัณฑ์

ยา
7,284.00        7,284.00           เฉพาะเจาะจงบริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ด
ดาว จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/104
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

105
เวชภัณฑ์

ยา
10,207.80      10,207.80         เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ
คอล

 จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ
คอล

 จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/105
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

106
เวชภัณฑ์

ยา
22,800.00      22,800.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/106
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

107
เวชภัณฑ์

ยา
24,000.00      24,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/107
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

108
เวชภัณฑ์

ยา
317,994.70    317,994.70       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

เป็นรายการท่ีองค์การ
เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/108
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

109
เวชภัณฑ์

ยา
2,237.00        2,237.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท  ยูโทเป้ียน จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/109
วันท่ีขออนุมัติ 14/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

110
เวชภัณฑ์

ยา
62,991.00      62,991.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/110
วันท่ีขออนุมัติ 21/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

111
เวชภัณฑ์

ยา
85,450.00      85,450.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ
  จ ากัด

บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ
  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/111
วันท่ีขออนุมัติ 21/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

112
เวชภัณฑ์

ยา
86,670.00      86,670.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/112
วันท่ีขออนุมัติ 21/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

113
เวชภัณฑ์

ยา
28,515.50      28,515.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/113
วันท่ีขออนุมัติ 21/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

114
เวชภัณฑ์

ยา
43,325.00      43,325.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา  
จ ากัด

บริษัท พรอส ฟาร์มา  
จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/114
วันท่ีขออนุมัติ 21/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

115
เวชภัณฑ์

ยา
3,850.00        3,850.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/115
วันท่ีขออนุมัติ 21/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

116
เวชภัณฑ์

ยา
97,500.00      97,500.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/116
วันท่ีขออนุมัติ 21/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

117
เวชภัณฑ์

ยา
12,740.00      12,740.00         เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ที.พี.ดรัก
 แลบบอราทอร่ีส์ (1969)

  จ ากัด

 บริษัท ที.พี.ดรัก
 แลบบอราทอร่ีส์ (1969)

  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/117
วันท่ีขออนุมัติ 21/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

118
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

15,408.00      15,408.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/118
วันท่ีขออนุมัติ 22/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

119
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

30,600.00      30,600.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชูมิตร 
1967 จ ากัด

บริษัท ชูมิตร 
1967 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/119
วันท่ีขออนุมัติ 22/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

120
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

2,980.00        2,980.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ากัด
บริษัท.พี.พี.เอส. ฮอสพิท

ตอลฯ จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/120
วันท่ีขออนุมัติ 22/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

121
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

67,940.50      67,940.50         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/121
วันท่ีขออนุมัติ 22/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

122
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

30,000.00      30,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป  จ ากัด บริษัท  เมดิทอป  จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/122
วันท่ีขออนุมัติ 22/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

123
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

18,225.00      18,225.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/123
วันท่ีขออนุมัติ 22/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

124
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

10,500.00      10,500.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท. แปซิฟิค
 เฮลธ์แคร์ จ ากัด

บริษัท. แปซิฟิค
 เฮลธ์แคร์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/124
วันท่ีขออนุมัติ 22/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

125
เวชภัณฑ์
มิใช่ยา

9,148.50        9,148.50           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/125
วันท่ีขออนุมัติ 22/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

126
เวชภัณฑ์

ยา
1,760.00        1,760.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนติเนนเติล
-ฟาร์ม จ ากัด

บริษัท คอนติเนนเติล
-ฟาร์ม จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/126
วันท่ีขออนุมัติ 22/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

127
เวชภัณฑ์

ยา
7,500.00        7,500.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท แม็กซิม
 อินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน 

จ ากัด 

บริษัท แม็กซิม
 อินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน 

จ ากัด 

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/127
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

128
เวชภัณฑ์

ยา
92,000.00      92,000.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/128
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

129
เวชภัณฑ์

ยา
5,879.70        5,879.70           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/129
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

130
เวชภัณฑ์

ยา
71,426.00      71,426.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง
 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/130
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

131
เวชภัณฑ์

ยา
6,800.00        6,800.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ด
ดาว จ ากัด

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ด
ดาว จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/131
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

132
เวชภัณฑ์

ยา
13,130.00      13,130.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/132
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

133
เวชภัณฑ์

ยา
5,850.00        5,850.00           เฉพาะเจาะจง

หจก.แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

หจก.แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/133
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

134
เวชภัณฑ์

ยา
57,500.00      57,500.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/134
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

135
เวชภัณฑ์

ยา
45,050.00      45,050.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด

บริษัท สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/135
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

136
เวชภัณฑ์

ยา
4,230.00        4,230.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็มแอล
พลัส จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล
พลัส จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/136
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

137
เวชภัณฑ์

ยา
23,200.00      23,200.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 
(1982)
   จ ากัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 
(1982)
   จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/137
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

138
เวชภัณฑ์

ยา
6,000.00        6,000.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ
 จ ากัด

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ
 จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/138
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

139
เวชภัณฑ์

ยา
3,691.50        3,691.50           เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี เอ็ล เอช 
เทร็ดด้ิง จ ากัด

บริษัท บี เอ็ล เอช 
เทร็ดด้ิง จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/139
วันท่ีขออนุมัติ 23/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

140
เวชภัณฑ์

ยา
447,280.50    447,280.50       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

เป็นรายการท่ีองค์การ
เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/140
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

141
เวชภัณฑ์

ยา
107,896.90    107,896.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/141
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

142
เวชภัณฑ์

ยา
24,550.00      24,550.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/142
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

143
เวชภัณฑ์

ยา
21,025.00      21,025.00         เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/143
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

144
เวชภัณฑ์

ยา
33,812.00      33,812.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติคส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติคส์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/144
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

145
เวชภัณฑ์

ยา
18,285.00      18,285.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา 
 จ ากัด

บริษัท พรอส ฟาร์มา 
 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/145
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

146
เวชภัณฑ์

ยา
18,090.00      18,090.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/146
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

147
เวชภัณฑ์

ยา
9,300.00        9,300.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า 
เมดดิคแคร์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/147
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

148
เวชภัณฑ์

ยา
3,049.90        3,049.90           เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท  ยูโทเป้ียน จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/148
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

149
เวชภัณฑ์

ยา
3,800.00        3,800.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม
 จ ากัด(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม
 จ ากัด(มหาชน)

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/149
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

150
เวชภัณฑ์

ยา
48,010.00      48,010.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/150
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

151
เวชภัณฑ์

ยา
4,400.00        4,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/151
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

152
เวชภัณฑ์

ยา
11,580.00      11,580.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์อีส
ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

บริษัท ฟาร์อีส
ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/152
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

153
เวชภัณฑ์

ยา
66,250.00      66,250.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอปคาร์ 
ฟาร์มาแลป

จ ากัด

บริษัท แอปคาร์ 
ฟาร์มาแลป

จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/153
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

154
เวชภัณฑ์

ยา
8,300.00        8,300.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน
 แล็บบอราตอร่ี  จ ากัด

บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน 
แล็บบอราตอร่ี  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/154
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

155
เวชภัณฑ์

ยา
11,550.00      11,550.00         เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาไลน์ จ ากัด ฟาร์มาไลน์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/155
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

156
เวชภัณฑ์

ยา
100,000.00    100,000.00       เฉพาะเจาะจง

บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 
จ ากัด

บ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 
จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/156
วันท่ีขออนุมัติ 28/11/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

ช่องท่ี 1 ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี 2
ช่องท่ี 3 
ช่องท่ี 4
ช่องท่ี 5
ช่องท่ี 6
ช่องท่ี 7

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุช่ือของหน่วยงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่องท่ี 8 
ช่องท่ี 9

ช่องท่ี 10 ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน


