
แบบ  สขร.1

139 ยา 3,600.00          3,600.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาฮอฟ

 จํากัด
บริษทั ฟาร์มาฮอฟ

 จํากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/139
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

140 วชย. 2,192.00          2,192.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั.พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพทิ

ตอลฯ จํากัด
บริษทั.พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพทิ

ตอลฯ จํากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/140
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

141 วชย. 17,714.20        17,714.20           เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จํากัด
บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จํากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/141
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

142 ยา 75,200.00        75,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/142
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

143 ยา 43,335.00        43,335.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 

จํากัด
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล 

จํากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/143
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจําวนัที่ 1-16 ธนัวาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจําวนัที่ 1-16 ธนัวาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

144 ยา 64,614.00        64,614.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จํากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/144
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

145 ยา 2,590.00          2,590.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จํากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/145
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

146 ยา 22,050.00        22,050.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จํากัด บริษทั เมดไลน์ จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/146
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

147 ยา 34,570.00        34,570.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จํากัด
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/147
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

148 ยา 4,115.00          4,115.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา จํากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์มา จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/148
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

149 ยา 17,613.00        17,613.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/149
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจําวนัที่ 1-16 ธนัวาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

150 ยา 50,430.00        50,430.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า  เมดิคอล จํากัด
บริษทั คอสม่า  เมดิคอล 

จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/150
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

151 วชย. 49,273.00        49,273.00           เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจํากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
หา้งหุ้นส่วนจํากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/151
วนัที่ขออนุมัติ 01/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

152 วชย. 4,095.00          4,095.00             เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุ้นส่วนจํากัด 

วอีาร์ ซัพพอร์ต
 หา้งหุ้นส่วนจํากัด 

วอีาร์ ซัพพอร์ต

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/152
วนัที่ขออนุมัติ 07/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

153 ยา 5,975.96          5,975.96             เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/153
วนัที่ขออนุมัติ 08/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

154 ยา 80,069.00        80,069.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/154
วนัที่ขออนุมัติ 08/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

155 วชย. 2,000.00          2,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดิทอป  จํากัด บริษทั  เมดิทอป  จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/155
วนัที่ขออนุมัติ 08/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจําวนัที่ 1-16 ธนัวาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

156 วชย. 101,750.00     101,750.00         เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจํากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .
หา้งหุ้นส่วนจํากัด อินสทรู

เม้นท ์แลป .

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/156
วนัที่ขออนุมัติ 13/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

157 วชย. 13,161.00        13,161.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จํากัด
บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/157
วนัที่ขออนุมัติ 13/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

158 วชย. 45,432.20        45,432.20           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/158
วนัที่ขออนุมัติ 13/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

159 ยา 60,305.20        60,305.20           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/159
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

160 ยา 21,900.00        21,900.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จํากัด
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/160
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

161 ยา 11,235.00        11,235.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั แคสปา้ ฟาร์มาซูติ

คอล
 จํากัด

บริษทั แคสปา้ ฟาร์มาซูติ
คอล

 จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/161
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจําวนัที่ 1-16 ธนัวาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

162 ยา 23,740.00        23,740.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จํากัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/162
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

163 ยา 19,650.00        19,650.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จํากัด
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/163
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

164 ยา 14,100.00        14,100.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จํากัด
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/164
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

165 ยา 100,050.00     100,050.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จํากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/165
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

166 ยา 4,450.00          4,450.00             เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จํากัด
 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)  จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/166
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

167 ยา 13,125.00        13,125.00           เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย
หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/167
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจําวนัที่ 1-16 ธนัวาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

168 ยา 4,972.50          4,972.50             เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/168
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

169 ยา 11,000.00        11,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์

 จํากัด
บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์

 จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/169
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

170 ยา 63,617.50        63,617.50           เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา  จํากัด บริษทั พรอส ฟาร์มา  จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/170
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

171 ยา 2,660.00          2,660.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม

 จํากัด(มหาชน)
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม

 จํากัด(มหาชน)

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/171
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

172 ยา 7,250.00          7,250.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั เจริญสุข ฟาร์ม่า

 ซัพพลาย จํากัด
บริษทั เจริญสุข ฟาร์ม่า

 ซัพพลาย จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/172
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

173 ยา 26,335.00        26,335.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/173
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจําวนัที่ 1-16 ธนัวาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

174 ยา 8,500.00          8,500.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จํากัด
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล

 จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/174
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

175 ยา 11,520.00        11,520.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จํากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/175
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

176 ยา 60,990.00        60,990.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจํากัด
บริษทั ฮิลลอล ฟาร์มา

ซูติคอลจํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/176
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

177 ยา 63,970.00        63,970.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จํากัด
บริษทั วี.แอนด์.ว ีกรุงเทพฯ

  จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/177
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

178 ยา 10,432.50        10,432.50           เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จํากัด
บริษทั แมคโครฟาร์แลบ 

จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/178
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

179 ยา 13,212.00        13,212.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/179
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจําวนัที่ 1-16 ธนัวาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

180 ยา 29,746.00        29,746.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/180
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

181 ยา 5,457.00          5,457.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/181
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

182 ยา 37,075.50        37,075.50           เฉพาะเจาะจง บริษทั แอโรแคร์ จํากัด บริษทั แอโรแคร์ จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/182
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

183 ยา 3,880.00          3,880.00             เฉพาะเจาะจง
หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเร

ตอร่ี
หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเร

ตอร่ี

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/183
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

184 ยา 28,062.00        28,062.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอราตอร่ี
 (อํานวยเภสัชเภสัช) จํากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอราตอร่ี
 (อํานวยเภสัชเภสัช) จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/184
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

185 วชย. 14,616.00        14,616.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/185
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจําวนัที่ 1-16 ธนัวาคม พ.ศ.2564

ลําดับ
งานที่จัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินที่จัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

186 วชย. 11,750.00        11,750.00           เฉพาะเจาะจง
บ. บเีวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จํากัด
บ. บเีวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/186
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

187 วชย. 1,992.50          1,992.50             เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จํากัด

บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย
 เมดิคอล จํากัด

เปน็รายการที่จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวดัปงีบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปงีบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/187
วนัที่ขออนุมัติ 15/12/2564
เลขที่โครงการ 
เลขที่สัญญา

ช่องที่ 1 ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น

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

ช่องที่ 10 ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น

อธิบายแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุชื่อของหน่วยงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น
ระบุวิธีการที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังนั้น
ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น


