
แบบ  สขร.1

179
เวชภณัฑ์
มิใช่ยา

74,000.00      74,000.00         เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/179
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

180
เวชภณัฑ์

ยา
3,739.65        3,739.65           เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติคส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติคส์ จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/180
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

181
เวชภณัฑ์

ยา
40,735.00      40,735.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซ็นทรัล
โพลีเทร็ดด้ิง จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัล
โพลีเทร็ดด้ิง จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/181
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

182
เวชภณัฑ์

ยา
44,170.00      44,170.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/182
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

183
เวชภณัฑ์

ยา
16,240.00      16,240.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/183
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

184
เวชภณัฑ์

ยา
4,000.00        4,000.00           เฉพาะเจาะจง

คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด

คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/184
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวนัที่ 16-31 ธนัวาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวนัที่ 16-31 ธนัวาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

185
เวชภณัฑ์

ยา
2,800.00        2,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด บริษทั มาสุ จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/185
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

186
เวชภณัฑ์

ยา
2,400.00        2,400.00           เฉพาะเจาะจง

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา 
จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/186
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

187
เวชภณัฑ์

ยา
20,592.00      20,592.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/187
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

188
เวชภณัฑ์

ยา
16,260.00      16,260.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด

บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/188
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

189
เวชภณัฑ์

ยา
80,500.00      80,500.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ
  จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ
  จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/189
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

190
เวชภณัฑ์

ยา
26,289.90      26,289.90         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติคส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจิสติคส์ จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/190
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวนัที่ 16-31 ธนัวาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

191
เวชภณัฑ์

ยา
24,405.00      24,405.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566 
และบางรายการเคยซ้ือมา

ก่อนในระยะ 2 
ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/191
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

192
เวชภณัฑ์

ยา
41,569.50      41,569.50         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฮิลลอล ฟาร์มา
ซูติคอลจ ากัด

บริษทั ฮิลลอล ฟาร์มา
ซูติคอลจ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/192
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

193
เวชภณัฑ์

ยา
57,780.00      57,780.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา  จ ากัด

บริษทั พรอส ฟาร์มา  
จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/193
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

194
เวชภณัฑ์

ยา
3,685.00        3,685.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากัด บริษทั วทิยาศรม จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/194
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

195
เวชภณัฑ์

ยา
55,400.00      55,400.00         เฉพาะเจาะจงบริษทั คอสม่า  เมดิคอล จ ากัด

บริษทั คอสม่า  เมดิคอล 
จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/195
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

196
เวชภณัฑ์

ยา
98,000.00      98,000.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/196
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวนัที่ 16-31 ธนัวาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

197
เวชภณัฑ์

ยา
27,125.00      27,125.00         เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล
 จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/197
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

198
เวชภณัฑ์

ยา
4,000.00        4,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/198
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

199
เวชภณัฑ์

ยา
46,759.00      46,759.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/199
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

200
เวชภณัฑ์

ยา
6,640.00        6,640.00           เฉพาะเจาะจง

บริษทั เยเนอรัล ฮอลปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอลปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด(มหาชน)

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/200
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

201
เวชภณัฑ์

ยา
20,000.00      20,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซาแลบ จ ากัด บริษทั มาซาแลบ จ ากัด

เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 
2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/201
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

202
เวชภณัฑ์
มิใช่ยา

24,500.00      24,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดิทอป  จ ากัด บริษทั  เมดิทอป  จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566
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แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวนัที่ 16-31 ธนัวาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   

หรือจัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

203
เวชภณัฑ์
มิใช่ยา

8,881.00        8,881.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/203
วนัที่ขออนุมัติ 19/12/2565
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

ช่องที่ 1 ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น

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

ช่องที่ 10 ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ท าสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น
ระบุวิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น
ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุชื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง


