
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วัสดุก่อสร้าง 1,040.00               1,040.00        เฉพาะเจาะจง (ข) ร้านโลหะถาวร 1,040.00                        เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2564 ลว.4 ธ.ค. 63

2 วัสดุก่อสร้าง 3,201.00               3,201.00        เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ชวนิชคอนกรีต จ ากัด 3,201.00                        เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2564 ลว.4 ธ.ค. 63

3 วัสดุงานบ้านงานครัว 605.00                  605.00          เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 605.00                          เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/694 ลว.4 ธ.ค.63

4 วัสดุก่อสร้าง 253.00                  253.00          เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอส.ที.รีมิกซ์ จ ากัด 253.00                          เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/710 ลว.8 ธ.ค.63

5 จ้างเหมาบริการจัดท าป้าย 13,500.00              13,500.00      เฉพาะเจาะจง (ข) ร้านทิศทางการพิมพ์ 13,500.00                      เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/2564 ลว.8 ธ.ค. 63

6 จ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพันธ์ฯ 60,000.00              60,000.00      เฉพาะเจาะจง (ข) ร้านนครสวรรค์ ดีทีจี 60,000.00                      เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี บส.29/2564 ลว.9 ธ.ค. 63

7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,651.00               4,651.00        เฉพาะเจาะจง (ข) ร้านพัฒนาการไฟฟ้า 4,651.00                        เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2564 ลว.14 ธ.ค. 63

8 วัสดุส านักงาน 2,940.00               2,940.00        เฉพาะเจาะจง (ข) หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์ 2,940.00                        เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2564 ลว.16 ธ.ค. 63

9 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 600.00                  600.00          เฉพาะเจาะจง (ข) นายธงชัย  จ าปาจ้อย 600.00                          เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 35/2564 ลว.17 ธ.ค. 63

10 จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการฯ 4,000.00               4,000.00        เฉพาะเจาะจง (ข) นายจิรายุทธ  แพทอง 4,000.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2564 ลว.17 ธ.ค. 63

11 จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการฯ 4,000.00               4,000.00        เฉพาะเจาะจง (ข) นายณัฎฐกรณ์  จินาพรรณ์ 4,000.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2564 ลว.17 ธ.ค. 63

12 วัสดุส านักงาน 160.00                  160.00          เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เรียนดี จ ากัด 160.00                          เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2564 ลว.17 ธ.ค.63

13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,695.00               1,695.00        เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ดาต้า คอม แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,695.00                        เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2564 ลว.17 ธ.ค.63

14 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงและไฟฟ้าฯ 8,700.00               8,700.00        เฉพาะเจาะจง (ข) นายนพดล  ม่ันศักด์ิ 8,700.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 41/2564 ลว.18 ธ.ค. 63

15 วัสดุการเกษตร 4,070.00               4,070.00        เฉพาะเจาะจง (ข) ร้านม้ินโก๋พันธ์ุไม้ 4,070.00                        เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2564 ลว.22 ธ.ค.63

16 วัสดุส านักงาน 1,290.00               1,290.00        เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 1,290.00                        เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ

17 ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 13,285.00              13,285.00      เฉพาะเจาะจง (ข) นางสาวศศิประภา  เขาข า 13,285.00                      มีความสามารถในหน้าท่ี 350 ลว.28 ธ.ค. 2563

18 ช่วยปฏิบัติงานด้านดูแลและจัดสวน 9,000.00               9,000.00        เฉพาะเจาะจง (ข) นายโชคชัย  ดีศรี 9,000.00                        มีความสามารถในหน้าท่ี 351 ลว.28 ธ.ค. 2563

19 ช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย 9,000.00               9,000.00        เฉพาะเจาะจง (ข) นายปรานอม  จันทร์กระจ่าง 9,000.00                        มีความสามารถในหน้าท่ี 352 ลว.28 ธ.ค. 2563

20 ช่วยปฏิบัติงานด้านท าความสะอาด 9,000.00 9,000.00        เฉพาะเจาะจง (ข) นางพรสุภา  กาลจักร 9,000.00                        มีความสามารถในหน้าท่ี 353 ลว.28 ธ.ค. 2563

21 ช่วยปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) นายเทิดศักด์ิ  ศิริเพ็ญ 10,000.00                      มีความสามารถในหน้าท่ี 354 ลว.28 ธ.ค. 2563

22 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,814.00 1,814.00 เฉพาะเจาะจง (ข) หจก.ดาวนครสวรรค์ 1,814.00                        เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ 1-31 ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2563

ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนภำคเหนือ  จังหวัดนครสวรรค์

วันท่ี  12  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2564
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