
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
จัดจ้างพิมพ์มใบเสร็จรับเงิน รบ304 150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย150,000 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง149/2561ลงวันที่01/08/61

2
จัดจ้างท าตรายางประทับ 1,754.80 1,754.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพีซัพพลาย 1,754.80 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง151/2561ลงวันที่08/08/61

3
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวงานเลขา 7,290 7,290 เฉพาะเจาะจง บจก.ดูวินอินเตอร์ซัพพลาย 7,243.90 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง153/2561ลงวันที่08/08/61

4
จัดจ้างท าตรายางประทับ 417.30 417.30 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพีซัพพลาย 417.30 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง154/2561ลงวันที่08/08/61

5
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวงานพัฒน์ 4,044 4,044 เฉพาะเจาะจง บจก.ดูวินอินเตอร์ซัพพลาย 3,826.32 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง155/2561ลงวันที่08/08/61

6
จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าใสโฆษณา 1,200 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง156/2561ลงวันที่08/08/61

7
จัดซ้ือชุดถังคัดแยกขยะ   4 ประเภท 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บจก.คลีนโนเวชั่น 48,000 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง157/2561ลงวันที่08/08/61

ผู้รับผิดชอบ :  นางวริษฐา

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....สิงหำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......31.....เดอืน....สิงหำคม.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

8
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ 100,800 100,800 เฉพาะเจาะจง ร้านโกลบอลรวยรวด 100,800 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง158/2561ลงวันที่08/08/61

9
จัดซ้ือพัสดุส าหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ13,750 13,750 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงตาฟลอรีสท์ 13,750 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง161/2561ลงวันที่10/08/61

10
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์งานยุทธ์ 8,320 8,320 เฉพาะเจาะจง ร้านโกลบอลรวยรวด 8,320 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง163/2561ลงวันที่23/08/61

11
จัดจ้างท าบัตรเจ้าหน้าที่ 11,093.76 11,093.76 เฉพาะเจาะจง บจก.ดิจิตอลคาเฟ่ฯ 11,093.76 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง164/2561ลงวันที่23/08/61

12
จัดจ้างท าบัตรเจ้าหน้าที่ 27,242.20 27,242.20 เฉพาะเจาะจง บจก.ออลดีไซน์ฯ 27,242.20 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง165/2561ลงวันที่23/08/61

13
จัดจ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เอฟเวอร์ติง 9,630 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง168/2561ลงวันที่23/08/61

14
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,500 14,500 เฉพาะเจาะจง นางรัญญารัตน์ สุริยเสนีย์ 14,500 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง169/2561ลงวันที่23/08/61

ผู้รับผิดชอบ :  นางวริษฐา

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....สิงหำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......31.....เดอืน....สิงหำคม.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
ป้ายกรอบอะครีลิก  A4                1,926         1,926 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพันซ์ จ ากัด                   1,926 วงเงินไม่เกินก าหนด 

ตามกฎกระทรวง
167/2561

2
ป้ายก ามะหยี่ติดอักษร              11,770       11,770 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี 

ออฟฟิศ จ ากัด
                11,770 วงเงินไม่เกินก าหนด 

ตามกฎกระทรวง
166/2561

ผู้รับผิดชอบ :  นายวรพจน์

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

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....สิงหำคม...2561......... แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างจัดท า SPOT วีดีโอ 
ส่ือความรู้

100,000           100,000    เฉพาะเจาะจง นายสิทธิกร  โกสุมภ์
เสนอราคา 99,990
 บาท

 นายสิทธิกร  โกสุมภ์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

เลขทีใ่บส่ังจ้าง 159/2561
ลงวันที ่9 สิงหาคม 2561

2

จ้างจัดท าแบบประเมิน 
ADL GS คู่มือส าหรับ
ผู้สูงอายุ แฟ้มเอกสารติ
ตามการด าเนินงาน 
Long Term Care ใน
ชุมชน

1,000,000        988,000    ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

1. ห้างหุ้นส่วจ ากัดงานพิมพ์
เสนอราคา 313,403 บาท
2. บริษัท เอกพิมพ์ไท จ ากัด
เสนอราคา 371,950 บาท
3. บริษัท รักษ์โลก จ ากัด
เสนอราคา 798,000 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบน
ฮาลาบี เพรส
เสนอราคา 302,000 บาท

 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 
เบนฮาลาบี เพรส
เสนอราคา 302,000
 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

สัญญาจ้าง เลขที ่30/2561
ลงวันที ่30 สิงหาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ :  นางพรพรรณ

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....สิงหำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......31.....เดอืน....สิงหำคม.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
Amoxycillin+Clavulanic acid 1000 mg11,900             11,900      เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง17/2561 ลว 8 สค 61

2
Dextromethorphan 15 mg 600                  600           เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง17/2561 ลว 8 สค 61

3
Triamcinolone acetonide 0.02 % cream1,100               1,100        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง17/2561 ลว 8 สค 61

4
ORS 580 580 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง17/2561 ลว 8 สค 61

5
Aluminium 
hydroxide+Magnesiu
m 

1,200               1,200        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัดบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัดตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง18/2561 ลว 9 สค 61

6
Cetirizine Dihydrochloride 10 mg 640 640 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน)บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน)ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง19/2561 ลว 9 สค 61

7
Ibuprofen 400 mg 800 800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน)บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน)ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง19/2561 ลว 9 สค 61

ผู้รับผิดชอบ :  นายพันธ์เทพ

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....สิงหำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......31.....เดอืน....สิงหำคม.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

8
ทรายเคลือบสาร
Temephos 1% ชนิด
ซอง 50 กรัม(1กล่อง

203,205           203,205    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วิส จ ากัดตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง20/2561 ลว 24 สค 61

9
สเปรย์กระป๋องก าจัดยุง
ขนาด 600 มิลลิลิตร

60,000             60,000      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วิส จ ากัดตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง20/2561 ลว 24 สค 61

10
โลชั่นทากันยุง ชนิดซองขนาด 8 กรัม154,840           154,840    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วิส จ ากัดตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง20/2561 ลว 24 สค 61

11
Compact Dry TC (Total count)7,190.40          7,190.40   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จ ากัดบริษัท ออสคอน จ ากัด ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง21/2561 ลว 29 สค 61

12
Compact Dry X-SA (S.aureus) 16,050             16,050      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จ ากัดบริษัท ออสคอน จ ากัด ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง21/2561 ลว 29 สค 61

13
Compact Dry X-BC (B.cereus) 5,350 5,350 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จ ากัดบริษัท ออสคอน จ ากัด ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง21/2561 ลว 29 สค 61

14
Compact Dry X-EC (E.coli Coliform)10,700 10,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จ ากัดบริษัท ออสคอน จ ากัด ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง21/2561 ลว 29 สค 61

ผู้รับผิดชอบ :  นายพันธ์เทพ

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....สิงหำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......31.....เดอืน....สิงหำคม.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

15
Buffer Peptone 
Water 9 ML with 
sterile swab

8,346 8,346 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จ ากัดบริษัท ออสคอน จ ากัด บรัท ยูเมด้า จ ากัด 21/2561 ลว 29 สค 61

16
Medroxyprogesteron
e Acetate 
150mg/3ml Vial

1,284 1,284 เฉพาะเจาะจง บรัท ยูเมด้า จ ากัด บรัท ยูเมด้า จ ากัด บรัท ยูเมด้า จ ากัด 26/2561 ลว 27 สค 61

ผู้รับผิดชอบ :  นายพันธ์เทพ

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

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....สิงหำคม...2561......... แบบ สขร. 1 


