
แบบ สขร.1

วงเงนิทีจ่ะ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ซ้ือหรอืจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 120,000.00   120,000.00   ตกลงราคา นางวารุณี  วภิานันท์ นางวารุณี  วภิานันท์ มีประสบการณ์ และ  1/2561

ปฏิบัติงานด้านธรุการและท าความสะอาด (12 งวด) 10,000.00 10,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 20 ต.ค.60

(งวดที่ 10 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561)
2 จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 108,000.00   108,000.00   ตกลงราคา นายประสิทธิ์  สินคุ่ย นายประสิทธิ์  สินคุ่ย มีประสบการณ์ และ  2/2561

ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (12 งวด) 9,000.00 9,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 20 ต.ค.60

(งวดที่ 10 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561)
3 จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 180,000.00   180,000.00   ตกลงราคา นายเรวฒิุ  สร้อยมณี นายเรวฒิุ  สร้อยมณี ราคาเหมาะสม  3/2561

ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป (12 งวด) 15,000.00                      15,000.00                     ลงวนัที่ 20 ต.ค.60

(งวดที่ 10 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561)
4 จดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับผู้รับบริการ 10,800.00     ไม่มี ตกลงราคา ร้านยอดน้ าด่ืม ร้านยอดน้ าด่ืม ราคาเหมาะสม  7/2561

(งวดที่ 10 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561) (12 งวด) 600.00                           600.00                          ลงวนัที่ 20 ต.ค.60

5 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 80,000.00     ไม่มี ตกลงราคา บ.ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จก. บ.ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จก. ราคาเหมาะสม  8/2561

(งวดที่ 10 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561) (12 งวด) (คิดจากมิเตอร์ในเคร่ือง) (คิดจากมิเตอร์ในเคร่ือง) ลงวนัที่ 20 ต.ค.60
6 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) 32,207.00     32,207.00     เฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์เอ็นจเินียร่ิง (2003) บ.เพาเวอร์เอ็นจเินียร่ิง (2003) ตรงตามรายละเอียด  25/2561

จ านวน 1 เคร่ือง (7 งวด) จ ากดั จ ากดั ที่ก าหนดและราคา ลงวนัที่ 23 ก.พ.61
(ระยะเวลาการเช่า ต้ังแต่เดือนมีนาคม 4,601.00                        4,601.00                       เหมาะสม
2561 ถึง เดือนกนัยายน 2561 รวม
7 เดือน)

(งวดที่ 5 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561)
7 จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 4,276.79       4,276.79       เฉพาะเจาะจง หจก.ยซัูพพลายแอนด์เซอร์วสิ หจก.ยซัูพพลายแอนด์เซอร์วสิ ตรงตามรายละเอียด  37/2561

2 รายการ 4,276.79                        4,276.79                       ที่ก าหนดและราคา ลงวนัที่ 16 ก.ค.61
เหมาะสม

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

ส านักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สรปุผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2561    

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงนิทีจ่ะ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ซ้ือหรอืจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

8 จา้งซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2,449.23       2,449.23       เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย ราคาเหมาะสม  38/2561

กว 5224 นนทบุรี โตโยต้า จ ากดั โตโยต้า จ ากดั ลงวนัที่ 16 ก.ค.61

2,449.23                        2,449.23                       
9 จา้งซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 15,456.04     15,456.04     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย ราคาเหมาะสม  39/2561

นง 3055 เชียงใหม่ โตโยต้า จ ากดั โตโยต้า จ ากดั ลงวนัที่ 31 ก.ค.61
15,456.04                      2,449.23                       

สรปุผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2561    

ส านักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง


