
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 5 ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2561)
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 5 ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2561)
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 5 ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2561)
4 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับเจ้าหนา้ที่และผู้รับบริการ 10,800.00     ไมม่ี ตกลงราคา ร้านยอดน้ าด่ืม ร้านยอดน้ าด่ืม ราคาเหมาะสม  7/2561

(งวดที่ 5 ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2561) (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 5 ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2561) (12 งวด) (คิดจากมเิตอร์ในเคร่ือง) (คิดจากมเิตอร์ในเคร่ือง) ลงวันที่ 20 ต.ค.60
6 ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน 36,854.55     ไมม่ี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า นนทบรีุ ผู้จ าหนา่ย บ.โตโยต้า นนทบรีุ ผู้จ าหนา่ย ราคาเหมาะสม  18/2561

นง 3055 เชียงใหม่ โตโยต้า จ ากดั โตโยต้า จ ากดั ลงวันที่ 11 ม.ค.61
36,854.55                      36,854.55                      

7 จ้างท าปา้ยชือ่และต าแหนง่ จ านวน 7,383.00       ไมม่ี เฉพาะเจาะจง หจก.ยูซัพพลายแอนด์เซอร์วิส หจก.ยูซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ตรงตามรายละเอยีด  19/2561
2 รายการ ที่ก าหนดและราคา ลงวันที่ 6 ก.พ.61

7,383.00                        7,383.00                        เหมาะสม
8 จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 44,150.00     ไมม่ี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส กอ็บปี้ ร้าน เอ เอส กอ็บปี้ ราคาเหมาะสม  20/2561

2 รายการ ลงวันที่ 13 ก.พ.61
44,150.00                      44,150.00                      

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวดันนทบรุี

วนัที ่5 มีนาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561    

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างซ่อมเคร่ืองวัดอณุหภมูแิละความชืน้ 34,989.00     ไมม่ี เฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์เอน็จิเนยีร่ิง บ.เพาเวอร์เอน็จิเนยีร่ิง ราคาเหมาะสม  21/2561
หมายเลขครุภณัฑ์ บ.1376 (2003) จก. (2003) จก. ลงวันที่ 14 ก.พ.61

34,989.00                      34,989.00                      
10 จ้างท าตรายาง จ านวน 10 รายการ 1,904.60       ไมม่ี เฉพาะเจาะจง หจก.ยูซัพพลายแอนด์เซอร์วิส หจก.ยูซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม  22/2561

ลงวันที่ 19 ก.พ.61
1,904.60                        1,904.60                        

11 จ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ส าหรับใช้ในการ 25,359.00     ไมม่ี เฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์เอน็จิเนยีร่ิง บ.เพาเวอร์เอน็จิเนยีร่ิง ตรงตามรายละเอยีด  23/2561
สอบเทียบเคร่ืองมอืแพทย์ จ านวน (2003) จก. (2003) จก. ที่ก าหนดและราคา ลงวันที่ 19 ก.พ.61
2 รายการ 25,359.00                      25,359.00                      เหมาะสม

12 ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน 2,449.23       ไมม่ี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า นนทบรีุ ผู้จ าหนา่ย บ.โตโยต้า นนทบรีุ ผู้จ าหนา่ย ราคาเหมาะสม  24/2561
กว 5224 นนทบรีุ โตโยต้า จ ากดั โตโยต้า จ ากดั ลงวันที่ 23 ก.พ.61

2,449.23                        2,449.23                        
13 เช่าคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) 32,207.00     ไมม่ี เฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์เอน็จิเนยีร่ิง บ.เพาเวอร์เอน็จิเนยีร่ิง ตรงตามรายละเอยีด  25/2561

จ านวน 1 เคร่ือง (2003) จก. (2003) จก. ที่ก าหนดและราคา ลงวันที่ 23 ก.พ.61
(ระยะเวลาการเช่า ต้ังแต่เดือนมนีาคม 32,207.00                      32,207.00                      เหมาะสม
2561 ถึง เดือนกนัยายน 2561 รวม
7 เดือน)

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561    

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวดันนทบรุี

วนัที ่5 มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


