
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 120,000.00   120,000.00   ตกลงราคา นางวารุณี  วิภานนัท์ นางวารุณี  วิภานนัท์ มปีระสบการณ์ และ  1/2561

ปฏบิติังานด้านธุรการและท าความสะอาด (12 งวด) 10,000.00 10,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวันที่ 20 ต.ค.60

(งวดที่ 3 ประจ าเดือนธันวาคม 2560)
2 จัดจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 108,000.00   108,000.00   ตกลงราคา นายประสิทธิ์  สินคุ่ย นายประสิทธิ์  สินคุ่ย มปีระสบการณ์ และ  2/2561

ปฏบิติังานด้านขับรถยนต์ (12 งวด) 9,000.00 9,000.00 ราคาเหมาะสม ลงวันที่ 20 ต.ค.60

(งวดที่ 3 ประจ าเดือนธันวาคม 2560)
3 จัดจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00   180,000.00   ตกลงราคา นายเรวุฒิ  สร้อยมณี นายเรวุฒิ  สร้อยมณี ราคาเหมาะสม  3/2561

ปฏบิติังานด้านบริหารงานทั่วไป (12 งวด) 15,000.00                      15,000.00                      ลงวันที่ 20 ต.ค.60

(งวดที่ 3 ประจ าเดือนธันวาคม 2560)
4 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับเจ้าหนา้ที่และผู้รับบริการ 10,800.00     ไมม่ี ตกลงราคา ร้านยอดน้ าด่ืม ร้านยอดน้ าด่ืม ราคาเหมาะสม  7/2561

(งวดที่ 3 ประจ าเดือนธันวาคม 2560) (12 งวด) 390.00                           390.00                           ลงวันที่ 20 ต.ค.60

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

(งวดที่ 3 ประจ าเดือนธันวาคม 2560) (12 งวด) (คิดจากมเิตอร์ในเคร่ือง) (คิดจากมเิตอร์ในเคร่ือง) ลงวันที่ 20 ต.ค.60
6 ซ้ือวัสดุ จ านวน 28 รายการ 90,237.38     ไมม่ี เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยูซัพพลาย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยูซัพพลาย ราคาเหมาะสม  10/2561

แอนด์เซอร์วิส แอนด์เซอร์วิส ลงวันที่ 4 ธ.ค.60
90,237.38                      90,237.38                      

7 ซ้ือวัสดุส านกังานใช้ในการจัดประชุม 4,066.00       ไมม่ี เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยูซัพพลาย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยูซัพพลาย ราคาเหมาะสม  11/2561
จ านวน 2 รายการ แอนด์เซอร์วิส แอนด์เซอร์วิส ลงวันที่ 6 ธ.ค.60

4,066.00                        4,066.00                        
8 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร 4,560.00       ไมม่ี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส กอ็บปี้ ร้าน เอ เอส กอ็บปี้ ราคาเหมาะสม  12/2561

ประกอบการอบรมภาคีเครือข่าย ด้าน 4,560.00 4,560.00 ลงวันที่ 12 ธ.ค.60

การทดสอบ/สอบเทียบ เคร่ืองมอืพื้นฐาน

แบบ สขร.1

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวดันนทบรุี

วนัที ่5 มกราคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560    

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงินที่จะ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 9,473.78       ไมม่ี เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยูซัพพลาย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยูซัพพลาย ราคาเหมาะสม  13/2561

แอนด์เซอร์วิส แอนด์เซอร์วิส ลงวันที่ 12 ธ.ค.60

9,473.78                        9,473.78                        
10 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร 9,000.00       ไมม่ี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส กอ็บปี้ ร้าน เอ เอส กอ็บปี้ ราคาเหมาะสม  14/2561

ประกอบการประชุมเชิงปฏบิติัการพัฒนา 9,000.00 9,000.00 ลงวันที่ 13 ธ.ค.60

รูปแบบการด าเนนิงานเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรงเรียนสุขบญัญัติ

แหง่ชาติ สู่ต าบลสุขภาพดี
11 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 17,475.00     ไมม่ี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส กอ็บปี้ ร้าน เอ เอส กอ็บปี้ ราคาเหมาะสม  15/2561

เชิงปฏบิติัการพัฒนาศักยภาพบคุลากรตาม 17,475.00 17,475.00 ลงวันที่ 14 ธ.ค.60
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านคุณภาพ
ความปลอดภยั ด้านอาคารสภาพแวดล้อม
ด้านเคร่ืองมอืแพทย์ และด้านสุขศึกษา

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560    

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวดันนทบรุี

วนัที ่5 มกราคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


