
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการคัด
กรองวัณโรค

438,660.00 438,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพีซัพพลาย 438,660.00 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง151/2561ลงวันที่06/07/61

2 จัดจ้างเหมาบูท๊
นิทรรศการฯ

350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มีตังค์พาณิชย์ 350,000.00 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง145/2561ลงวันที่12/07/61

3 จัดจ้างเหมาตัดต่อวีดีโอ
พร้อมค าบรรยาย

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มีตังค์พาณิชย์ 10,000.00 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง146/2561ลงวันที่12/07/61

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ส าหรับโครงการ

19,623.80 19,623.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ดูวินอินเตอร์ซัพพลาย 19,623.80 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง147/2561ลงวันที่25/07/61

5 จัดจ้างท าตรายาง
ประทับเอกสาร

4,151.60 4,151.60 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพีซัพพลาย 4,151.60 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง148/2561ลงวันที่26/07/61

6 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 
เดือนม.ิย.61

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดาวอนันต์ศักด์ิ 30,239.00 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง032.01.4/555ลว05/07/61

ผู้รับผิดชอบ :  นางวริษฐา

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กรกฏำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......31.....เดอืน....กรกฏำคม.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
จัดซ้ือครุภุณฑ์คอมพิวเตอร์ 301,800.00 301,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูพิงค์ เอ็นจิเนียร่ิง ซิลเต็มส์ จ ากัด301,568.80 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 13/07/2561

ผู้รับผิดชอบ : นายพงศ์ระวี

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กรกฏำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......31.....เดอืน....กรกฏำคม.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
จัดซ้ือฟลูออไรด์วานิช         35,357.75  35,357.75 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)จ ากัด
บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)จ ากัด

จัดซ้ือตามการจัดหา
ร่วม เขตฯ 4

146/2561 ลงวันที ่29 
มิถุนายน 2561

2

จัดซ็ฮชุดสาธิตการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

        60,500.00  60,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโก เดนทอล 
แอนด์ เคมีคอล จ ากัด

บ.ทีโก เดนทอล แอนด์
 เคมีคอล จ ากัด

ตกลงราคาร่วมระดับ
เขตฯ เฉพาะ
โครงการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรคในช่องปาก
ผู้สูงอายุ งบ (PPA)

147/2561 ลงวันที ่29 
มิถุนายน 2561

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เสาวลักษณ์

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กรกฏำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......31.....เดอืน....กรกฏำคม.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
betahistine 12 mg tab 2,100.00          2,100.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิงบริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิงตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง14/2561 ลว 10 กค 61

2
Diclofenac 25 mg tab 140.00             140.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิงบริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิงตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง14/2561 ลว 10 กค 61

3
Chlorpheniramine 4 mg tab 56.00               56.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิงบริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิงตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง14/2561 ลว 10 กค 61

4
paracet 500 mg 900.00             900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิงบริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิงตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง14/2561 ลว 10 กค 61

5
Hista oph 5 ml 882.00             882.00      เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล บ.แสงไทยเมดิคอล ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง15/2561 ลว 26 กค 61

6
Poly-oph 5 ml 1,410.00          1,410.00   เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล บ.แสงไทยเมดิคอล ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง15/2561 ลว 26 กค 61

7
ขมิ้นชันแคปซูล 350 มก 3,060.00          3,060.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง13/2561 ลว 10 กค 61

ผู้รับผิดชอบ : นายพันธ์เทพ

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กรกฏำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......31.....เดอืน....กรกฏำคม.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

8
ยาอมมะแว้ง รสบ้วย 1,290.00          1,290.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง13/2561 ลว 10 กค 61

9
triamcinolone crram 0.1% 5 g 800.00             800.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง12/2561 ลว 10 กค 61

10
Brown mixture 60 ml 400.00             400.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง12/2561 ลว 10 กค 61

11
Carminative 180 ml 240.00             240.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง12/2561 ลว 10 กค 61

12
Clotrimazole cream 15 g 1,175.00          1,175.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง12/2561 ลว 10 กค 61

12
Dicloxaciliin 250 mg cap 1,060.00          1,060.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง12/2561 ลว 10 กค 61

14
omeprazole 20 mg cap 1,100.00          1,100.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง12/2561 ลว 10 กค 61

ผู้รับผิดชอบ : นายพันธ์เทพ

หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี
วันที.่......31.....เดอืน....กรกฏำคม.......พ.ศ....2561........

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กรกฏำคม...2561......... แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

15
Activate Charcoal 260 mg cap1,733.40          1,733.40   เฉพาะเจาะจง บ.เกร็ทเตอร์ บ.เกร็ทเตอร์ ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง16/2561 ลว 31 กค 61

ผู้รับผิดชอบ : นายพันธ์เทพ

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กรกฏำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......31.....เดอืน....กรกฏำคม.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 


