
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 วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,185.00              14,185.00      เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ดาต้า คอม แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 14,185.00                      เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี บส.49/2564 ลว.4 ม.ค. 64

2 จ้างเหมาบริการซ่อมพ้ืนบ้านพัก 11,570.00              11,570.00      เฉพาะเจาะจง (ข) นายก าพล  เช้ือวงษ์ 11,570.00                      เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 53/2564 ลว.11 ม.ค. 64

3 ป้ายไวนิลธงญ่ีปุ่น 2 หน้า 300.00                  300.00          เฉพาะเจาะจง (ข) ร้านอิมแพคท์  กรุ๊ป 300.00                          เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง

4 จ้างเหมาบริการซ่อมตู้เย็น 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง (ข) ร้านชัยยงค์การไฟฟ้า 1,800.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2564 ลว.18 ม.ค. 64

5 จ้างเหมาบริการป้ัมลูกกุญแจ 310.00                  310.00          เฉพาะเจาะจง (ข) ร้านเฮงเจริญชัย 310.00                          เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/42 ลว.20 ม.ค.64

6 วัสดุก่อสร้าง 342.40                  342.40          เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เซ่งก่ีค้าไม้และเคหะภัณฑ์ จ ากัด 342.40                          เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/43 ลว.20 ม.ค.64

7 ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 13,285.00              13,285.00      เฉพาะเจาะจง (ข) นางสาวศศิประภา  เขาข า 13,285.00                      มีความสามารถในหน้าท่ี 05 ลว.26 ม.ค. 2564

8 ช่วยปฏิบัติงานด้านดูแลและจัดสวน 9,000.00               9,000.00        เฉพาะเจาะจง (ข) นายโชคชัย  ดีศรี 9,000.00                        มีความสามารถในหน้าท่ี 06 ลว.26 ม.ค. 2564

9 ช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย 9,000.00               9,000.00        เฉพาะเจาะจง (ข) นายปรานอม  จันทร์กระจ่าง 9,000.00                        มีความสามารถในหน้าท่ี 07 ลว.26 ม.ค. 2564

10 ช่วยปฏิบัติงานด้านท าความสะอาด 9,000.00 9,000.00        เฉพาะเจาะจง (ข) นางพรสุภา  กาลจักร 9,000.00                        มีความสามารถในหน้าท่ี 08 ลว.26 ม.ค. 2564

11 ช่วยปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) นายเทิดศักด์ิ  ศิริเพ็ญ 10,000.00                      มีความสามารถในหน้าท่ี 09 ลว.26 ม.ค. 2564

12 จ้างเหมาจัดท าส่ือวิดีทัศน์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) นายบรรเจิด  ทิศอุดร 3,000.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/57 ลว.26 ม.ค.64

13 จ้างเหมาจัดท าส่ือวิดีทัศน์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) นางสิริกาญจน์  พลคล้ายธนา 3,000.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/57 ลว.26 ม.ค.64

14 จ้างเหมาจัดท าส่ือวิดีทัศน์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) นางทัศนีย์วรรณ  สรศักด์ิ 3,000.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/57 ลว.26 ม.ค.64

15 จ้างเหมาจัดท าส่ือวิดีทัศน์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) นางสาวลินนา  สินทสิทธ์ิ 3,000.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/57 ลว.26 ม.ค.64

16 จ้างเหมาจัดท าส่ือวิดีทัศน์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) นางดวงใจ  พันธ์เรืองฤทธ์ิ 3,000.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/57 ลว.26 ม.ค.64

17 จ้างเหมาจัดท าส่ือวิดีทัศน์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) นางกรรณิการ์  เมืองเหนือ 3,000.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/57 ลว.26 ม.ค.64

18 จ้างเหมาจัดท าส่ือวิดีทัศน์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) นางจิตรร าพึง  พุ่มสอาด 3,000.00                        เป็นผู้มีอาชีพท่ีต้องการจ้าง บันทึกข้อความท่ี สธ 0728/57 ลว.26 ม.ค.64

19 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,540.10 2,540.10 เฉพาะเจาะจง (ข) หจก.ดาวนครสวรรค์ 2,540.10                        เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีซ้ือ 1-31 มกราคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2564

ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนภำคเหนือ  จังหวัดนครสวรรค์

วันท่ี  5  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2564
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