
ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำงวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

   เลขที่และวันที่ของ      
สัญญำหรอืฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง

1
จัดซ้ือวสัดุส ำหรับหน่วยบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย29,020.00 29,020.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรีจีกรุ๊ป 29,020.00 วงเงินไม่เกินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง172/2561ลงวนัที่03/09/61

2
จัดจ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธส์ ำหรับโครงกำร42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟ้ำใสโฆษณำ 41,580.00 วงเงินไม่เกินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง173/2561ลงวนัที่03/09/61

3
จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรเกีย่วกับกำรสอบข้อเท็จจริง15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินเตอร์ก๊อปปี้ 1,881.45 วงเงินไม่เกินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง178/2561ลงวนัที่05/09/61

4
จัดจ้ำงท ำตรำยำงงำนบริหำรทรัพยำกร642.00 642.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มพีซัพพลำย 642.00 วงเงินไม่เกินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง179/2561ลงวนัที่05/09/61

5
จัดจ้ำงท ำรูปเล่มรำยงำน ส ำหรับโครงกำร10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินเตอร์ก๊อปปี้ 10,000.00 วงเงินไม่เกินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง180/2561ลงวนัที่10/09/61

6
จัดจ้ำงท ำแผ่นป้ำยแลกเปล่ียนเรียนรู้5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชีวำแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง 4,975.50 วงเงินไม่เกินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง181/2561ลงวนัที่12/09/61

7
จัดซ้ือพัสดุส ำหับสวนสมุนไพรประจ ำบ้ำน5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงดำรินทร์ พิชัย 5,000.00 วงเงินไม่เกินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง182/2561ลงวนัที่13/09/61

ผู้รับผิดชอบ :  นำงวริษฐำ

สรปุผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กันยำยน...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......28.....เดอืน....กันยำยน.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำงวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

   เลขที่และวันที่ของ      
สัญญำหรอืฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง

8
จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ส ำหรับสสจ. 18,200.00 18,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟ้ำใสโฆษณำ 18,200.00 วงเงินไม่เกินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง187/2561ลงวนัที่20/09/61

ผู้รับผิดชอบ :  นำงวริษฐำ

สรปุผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กันยำยน...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......28.....เดอืน....กันยำยน.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำงวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

   เลขที่และวันที่ของ      
สัญญำหรอืฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง

1
ซ้ือวสัดุ 6 รำยกำร 
(ส ำหรับงำนแพทย์แผน
ไทย)

9,100.00       9,100.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ทรีจี กรุ๊ป 9,100.00            วงเงินไม่เกินก ำหนด
 ตำมกฎกระทรวง

170/2561

2
ซ้ือพำร์ทิชั่น (ฉำกกัน้ห้อง) 25,905.00     25,905.00   เฉพำะเจำะจง รำชมงคล เฟอร์นิเจอร์ 25,905.00          วงเงินไม่เกินก ำหนด

 ตำมกฎกระทรวง
183/2561

3
ซ้ือเคร่ืองคิดเลข 6,230.00       6,230.00     เฉพำะเจำะจง B2S 6,230.00            วงเงินไม่เกินก ำหนด

 ตำมกฎกระทรวง
189/2561

ผู้รับผิดชอบ :  นำยวรพจน์

หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี
วันที.่......28.....เดอืน....กันยำยน.......พ.ศ....2561........

สรปุผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กันยำยน...2561......... แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

   เลขที่และวันที่ของ      
สัญญำหรอืฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง

1
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร308,000.00   308,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ภพูิงค์ เอ็นจิเนียร่ิง ซิลเต็มส์ จ ำกัด285,690.00        วงเงินไม่เกินก ำหนด

 ตำมกฎกระทรวง
40/2561

ผู้รับผิดชอบ :  นำยพงศ์ระวี

สรปุผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กันยำยน...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......28.....เดอืน....กันยำยน.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำงวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

   เลขที่และวันที่ของ      
สัญญำหรอืฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง

1
ผงคลอรีน 60% 38,745.00     38,745.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทวทิยาศรม จ ากัด 38,745.00          ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง22/2561 ลว ๓ กย  61

2
ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5,250.00       5,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จ ากัด5,250.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง23/2561 ลว ๔ กย  61

3
ขมิ้นชันแคปซูล ๓๕๐ mg 2,011.60       2,011.60     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,011.60            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง24/2561 ลว 11 กย  61

4
ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ๓๕๐ mg 2,011.60       2,011.60     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,011.60            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง24/2561 ลว 11 กย  61

5
ครีมพญายอ ๕ กรัม 2,332.00       2,332.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,332.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง24/2561 ลว 11 กย  61

6
ยาอมมะแวง้ 2,440.00       2,440.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,440.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง24/2561 ลว 11 กย  61

๗
มะตูมแห้ง(ชาชง) ๑.๕ กรัม 1,680.00       1,680.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 1,680.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

ผู้รับผิดชอบ :  นำยพันธเ์ทพ

สรปุผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กันยำยน...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......28.....เดอืน....กันยำยน.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำงวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

   เลขที่และวันที่ของ      
สัญญำหรอืฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง

๘
ดอกค าฝอย(ชาชง) ๑.๕ กรัม 2,900.00       2,900.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 2,900.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

๙
รางจืด(ยาชง) ๑.๕ กรัม 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 280.00 ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

๑๐
กระเจีย๊บ(ชาชง) ๑.๕ กรัม 1,708.00       1,708.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 1,708.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

๑๑ ยาหอมเทพจิตรยาเม็ด ๑๐๐ เม็ด 6,800.00       6,800.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 6,800.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

๑๒
ยาประสะไพลยาแคปซูล ๕๐๐ มก.1,740.00       1,740.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 1,740.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

๑๓
ยาตรีผลายาแคปซู, ๕๐๐ มก. 2,040.00       2,040.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 2,040.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

๑๔
ยาสหัศธาราแคปซูล ๕๐๐ มก. 2,040.00       2,040.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 2,040.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

ผู้รับผิดชอบ :  นำยพันธเ์ทพ

หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี
วันที.่......28.....เดอืน....กันยำยน.......พ.ศ....2561........

สรปุผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กันยำยน...2561......... แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำงวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

   เลขที่และวันที่ของ      
สัญญำหรอืฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง

๑๕
ยาประคบ(แห้ง) ๑๕๐ กรัม 8,400.00       8,400.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 8,400.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

๑๖
ยามะขามแขกยาแคปซูล ๔๐๐ มก.1,160.00       1,160.00     เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 1,160.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

๑๗
ยารางจืดแคปซูล ๔๐๐ มก. 290.00          290.00        เฉพาะเจาะจง มูลนิธอิิ่มบุญจัง 290.00               ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง25/2561 ลว 5 กย  61

๑๘
เส้ือกาวน์ปักตรากระทรวงสาธารณสุข800.00          800.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรี จี กรุ๊ป 800.00               ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง27/2561 ลว 14 กย  61

๑๙
ไม้เคาะเข่า 240.00          240.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรี จี กรุ๊ป 240.00               ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง27/2561 ลว 14 กย  61

๒๐
ไม้กดล้ินแบบใช้แล้วทิ้ง ๑๐๐ อัน/กล่อง200.00          200.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรี จี กรุ๊ป 200.00               ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง27/2561 ลว 14 กย  61

๒๑
ไฟฉาย 300.00          300.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรี จี กรุ๊ป 300.00               ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง27/2561 ลว 14 กย  61

ผู้รับผิดชอบ :  นำยพันธเ์ทพ

สรปุผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กันยำยน...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที.่......28.....เดอืน....กันยำยน.......พ.ศ....2561........

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำงวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

   เลขที่และวันที่ของ      
สัญญำหรอืฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง

๒๓
รางบรรจุแคปซูลพลาสติกพร้อมที่กดอัดยา3,500.00       3,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรี จี กรุ๊ป 3,500.00            ตามวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง27/2561 ลว 14 กย  61

ผู้รับผิดชอบ :  นำยพันธเ์ทพ

วันที.่......28.....เดอืน....กันยำยน.......พ.ศ....2561........

สรปุผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....กันยำยน...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 


