
ล ำดบัที่งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง     
 สัญญำหรือฃ้อตกลง    

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จัดจ้างท าส่ือ Roll 
Upความรู้ด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุ

2,000,000  1,999,200   e-bidding (1) ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อธิษฐ์ 
2009 เสนอราคา 
1,099,560 บาท

 หจก. อธิษฐ์ 2009  
 ราคาทีเ่สนอ 
1,099,560 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

เลขทีสั่ญญา 23/2561 
ลงวันที ่25 พฤษภาคม 
2561

(2) บริษัท คิวคัมเบอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ
ราคา 1,250,000 บาท

(3) บริษัท ทุกส่ิง จ ากัด เสนอ
ราคา 1,342,320 บาท

(4) บริษัท พ.ีมัลติพลัส จ ากัด 
เสนอราคา 1,352,245 บาท

(5) บริษัท ธนสารอินเตอร์ 
กรุ๊ป จ ากัด เสนอราคา 
1,375,164.00 บาท

ต่อหน้า 2/รายชื่อผู้เสนอราคา

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....พฤษภำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่...31..........เดอืน....พฤษภำคม......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



หน้า 2

ล ำดบัที่งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง     
 สัญญำหรือฃ้อตกลง    

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(6) บริษัท โรงพิมพ์รตนพร 
จ ากัด เสนอราคา 
1,400,000 บาท

(7) ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บ.ีพ.ีซี.
แอดเวอร์ไทซ่ิง เสนอราคา 
1,406,580 บาท

(8)  บริษัท สกุลไชยพรีเมียม 
แอนด์ แพค จ ากัด เสนอราคา
 1,833,552 บาท
(9) บริษัท เฟมัส อินฟินิต้ี 
จ ากัด เสนอราคา 
1,918,189 บาท
(10) บริษัท เอ็ม.ย.ูดี.โพรไว
เดอร์ จ ากัด เสนอราคา 
1,968,000 บาท

(11) บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ 
เฮ้าส์ จ ากัด เสนอราคา 
1,986,348 บาท

ผู้รับผิดชอบ : นางพรพรรณ



ล ำดบัที่งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง     
 สัญญำหรือฃ้อตกลง    

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างท าแผ่นป้ายศูนย์ประสานงาน3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง หจก.ชีวา แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง 3,900 วงเงินไม่เกินตาม

 ทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง

119/2561 ลงวันที ่
4/5/61

2
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเข้าคลังพัสดุ13,860 13,860 เฉพาะเจาะจง ร้านแกรนด์โอเอ 13,860 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง120/2561 ลงวันที ่

7/5/61

3
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าเข้าคลังพัสดุ 10,964 10,964 เฉพาะเจาะจง ร้านแกรนด์โอเอ 10,964 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง121/2561 ลงวันที ่

7/5/61

4
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดาวอนันต์ศักด์ิ 22,930 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนบ 0032.01.4/350ลว

 ลงวันที ่8/5/61

5
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เข้าคลังพัสดุ6,480 6,480 เฉพาะเจาะจง ร้านแกรนด์โอเอ 6,480 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง122/2561 ลงวันที ่

8/5/61

6
จัดซ้ือวัสดุงานส านักงานเข้าคลังพัสดุ61,327 61,327 เฉพาะเจาะจง ร้านแกรนด์โอเอ 61,327 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง123/2561 ลงวันที ่

8/5/61

7
จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับการอบรม Tobenumberone837.00 837 เฉพาะเจาะจง ร้านแกรนด์โอเอ 837.00 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง125/2561 ลงวันที ่

11/5/61

ผู้รับผิดชอบ : นางวริษฐา

วันที.่...31..........เดอืน....พฤษภำคม......พ.ศ....2561........

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....พฤษภำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง     
 สัญญำหรือฃ้อตกลง    

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8
จัดจ้างถ่ายเอกสารส าหรับใช้ในโครงการtobenumberone3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ 1,260 วงเงินไม่เกิน

ตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง

126/2561 ลงวันที ่
11/5/61

9
จัดจ้างท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีก่ารแพทย์ฉุกเฉิน60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บีพีซีแอดเวอร์ไทซ่ิง 57,780 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง127/2561 ลงวันที ่

23/5/61

10
จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ 6,250 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง128/2561 ลงวันที ่

23/5/61

11
จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ชูชีพแทรเวิล 32,000 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง129/2561 ลงวันที ่

23/5/61

12
จัดจ้างติดต้ังบูทน าเสนอตามโครงการ3,300.00    3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ บุญประจวบ 3,300.00 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง131/2561 ลงวันที ่

23/5/61

13
จัดจ้างท าโปสเตอร์ในการจัดบูทน าเสนอ18,900 18,900 เฉพาะเจาะจง บจก.ยุทธรินทร์ การพิมพ์ 18,900 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง132/2561 ลงวันที ่

25/5/61

ผู้รับผิดชอบ : นางวริษฐา

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....พฤษภำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่...31..........เดอืน....พฤษภำคม......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง     
 สัญญำหรือฃ้อตกลง    

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ6,330,000 6,330,000 e-bidding บริษัทอาร์เอ็มเอ ซิต้ี 

มอเตอร์สจ ากัด บริษัทพีพี
เอส.ออโต้เทรดจ ากัด บริษัท

บ.พีพีเอส/6,190,000 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง22/2561 ลงวันที ่
28/5/61

2
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง  ป.ธนพฒัน์  28,000 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง130/2561 ลงวันที ่

24/5/61

3
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง  ป.ธนพฒัน์  17,000 วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง124/2561 ลงวันที ่

9/5/61

4
จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์13,321.50  13,321.50   เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่นลั เซอร์วิส จก. 13,321.50           วงเงินไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง111/2561 ลงวันที ่

24/5/61

ผู้รับผิดชอบ : นายพงศ์ระวี

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....พฤษภำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่...31..........เดอืน....พฤษภำคม......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง     
 สัญญำหรือฃ้อตกลง    

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
Triamcinolone acetonide 0.1 % Oral Paste, 1 g sachet1,095 1,095 เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 1,095                  ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง10/2561 ลงวันที ่

11/5/61

2
Silver sulfadiazine 1 
% cream, 25 g

900 900 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ จ ากัด 900 ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง11/2561 ลงวันที ่
11/5/61

3
Bromhexine
hydrochloride Syrup
(4 mg/5ml)

450 450 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ จ ากัด 450 ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง11/2561 ลงวันที ่
11/5/61

4
ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ150,000     150,000      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 150,000              ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง9/2561 ลงวันที ่2/5/61

5
ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ100,000     100,000      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 100,000              ตามวงเงินทีก่ าหนดในกฎกระทรวง9/2561 ลงวันที ่2/5/61

ผู้รับผิดชอบ : นายพันธ์เทพ

วันที.่...31..........เดอืน....พฤษภำคม......พ.ศ....2561........

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....พฤษภำคม...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

แบบ สขร. 1 


