
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 9 ประจ าเดือนมิถุนายน 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 9 ประจ าเดือนมิถุนายน 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 9 ประจ าเดือนมิถุนายน 2561)
4 จดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับเจา้หน้าที่และผู้รับบริการ 10,800.00     ไม่มี ตกลงราคา ร้านยอดน้ าด่ืม ร้านยอดน้ าด่ืม ราคาเหมาะสม  7/2561

(งวดที่ 9 ประจ าเดือนมิถุนายน 2561) (12 งวด) 480.00                           480.00                          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 9 ประจ าเดือนมิถุนายน 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 4 ประจ าเดือนมิถุนายน 2561)
7 จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 6,000.00       6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ  เร่ิมศิริประเสริฐ นายสมบุญ  เร่ิมศิริประเสริฐ ราคาเหมาะสม  32/2561

ขับรถ เพื่อจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 6,000.00                        6,000.00                       ลงวนัที่ 11 ม.ิย.61
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด าเนินงาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 4

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

ส านักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 29 มถุินายน พ.ศ. 2561

สรปุผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน พ.ศ. 2561    

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงนิทีจ่ะ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ซ้ือหรอืจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

8 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 4,879.20       4,879.20       เฉพาะเจาะจง หจก.ยซัูพพลายแอนด์เซอร์วสิ หจก.ยซัูพพลายแอนด์เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม  33/2561

ในการประชุมมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4,879.20                        4,879.20                       ลงวนัที่ 19 ม.ิย.61

การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม สู่การจดัการสุขภาพ

อยา่งยั่งยนืฯ
9 จา้งจดับูธนิทรรศการ เร่ือง ต าบลจดัการ 4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวส าเริง  ศิริพันธุ์ นางสาวส าเริง  ศิริพันธุ์ ตรงตามเง่ือนไข  34/2561

สุขภาพแบบบูรณาการดีเด่นระดับเขต 4 4,000.00                        4,000.00                       และรายละเอียด ลงวนัที่ 27 ม.ิย.61

ปี 2560 ที่ก าหนดและราคา

เหมาะสม
10 จา้งจดับูธนิทรรศการ เร่ือง หมู่บ้าน 4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง นางโชคชัย  ศรีทน นางโชคชัย  ศรีทน ตรงตามเง่ือนไข  35/2561

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ดีเด่น 4,000.00                        4,000.00                       และรายละเอียด ลงวนัที่ 27 ม.ิย.61
ระดับเขต 4 ปี 2560 ที่ก าหนดและราคา

เหมาะสม
11 จา้งจดับูธนิทรรศการ เร่ือง โรงเรียน 4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสวาท  สีด า นายสวาท  สีด า ตรงตามเง่ือนไข  36/2561

สุขบัญญติัแห่งชาติดีเด่นระดับเขต 4 4,000.00                        4,000.00                       และรายละเอียด ลงวนัที่ 27 ม.ิย.61
ปี 2560 ที่ก าหนดและราคา

เหมาะสม
12 จา้งจดับูธนิทรรศการ เร่ือง องค์กร อสม. 4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจรีศักด์ิ  ใจอุ่น นายจรีศักด์ิ  ใจอุ่น ตรงตามเง่ือนไข  37/2561

สร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งดีเด่นระดับเขต 4 4,000.00                        4,000.00                       และรายละเอียด ลงวนัที่ 27 ม.ิย.61
ปี 2560 ที่ก าหนดและราคา

เหมาะสม

สรปุผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน พ.ศ. 2561    

ส านักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 29 มถุินายน พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง


