
วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

จัดจางเหมาบริการบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงาน นายขวัญชาย  เกิดวิชัย

ดานพนักงานขับรถยนต 9,000.00.-

(งวดที่ 6 ประจําเดือนมีนาคม 2559)

จัดจางเหมาบริการบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงาน นางวารุณี  วิภานันท

ดานพนักงานทําความสะอาด 9,000.00.-

(งวดที่ 6 ประจําเดือนมีนาคม 2559)

เชาเครื่องคอมพิวเตอร (ปที่ 2) บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

(งวดที่ 6 ประจําเดือนมีนาคม 2559) 5,510.50.-

เชาเครื่องถายเอกสาร บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

(งวดที่ 6 ประจําเดือนมีนาคม 2559) 4,501.60.-

จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับเจาหนาที่และผูรับบริการ รานยอดน้ําดื่ม

(งวดที่ 6 ประจําเดือนมีนาคม 2559) 390.00.-

จัดซื้อปายสัญลักษณและขอความ หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

(5 รายการ) 3,466.80.-

จางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน หางหุนสวนจํากัด ชัยถาวรพัฒนา

จ-4562 นนทบุรี 48,167.12.-

ราคาเหมาะสม

3,466.80.-

ราคาเหมาะสม

48,167.12.-

ตกลงราคา

รานยอดน้ําดื่ม

ราคาเหมาะสม9,000.00.-

ตกลงราคา
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ชัยถาวรพัฒนา

ราคาเหมาะสมตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ตกลงราคา

7 มี.ค.59

6 1 มี.ค.59

7

15 ต.ค.58

3 15 ต.ค.58

ตกลงราคา

2

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

15 ต.ค.58

390.00.-

5 30 ต.ค.58

108,000.-

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

4 15 ต.ค.58

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลงวันที่

ราคาเหมาะสม9,000.00.-

5,510.50.-

ตกลงราคา
นางวารุณี  วิภานันท

รายการจัดซื้อ/จัดจาง

นายขวัญชาย  เกิดวิชัย
108,000.-

4,501.60.-

1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมีนาคม 2559      

ประจําปงบประมาณ 2559

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

เหตุผลที่คัดเลือกวิธีซื้อ/จาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาลําดับที่
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จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวิเคราะห ประกวดราคา บริษัท ทรีท เมด จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

การทํางานเครื่องใหสารละลายในหลอดเลือด อิเล็กทรอนิกส 623,000.00.- เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

(e-bidding) ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวิเคราะห 582,000.- ประกวดราคา บริษัท ทรีท เมด จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

การทํางานตูอบเด็ก (Incubator Analyzer) อิเล็กทรอนิกส 541,000.00.- เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

(e-bidding) ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวัด ประกวดราคา บริษัท ทรีท เมด จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

วิเคราะหเครื่องชวยหายใจ อิเล็กทรอนิกส 514,000.00.- เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

(e-bidding) ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : ชุดตรวจวัดกาซ ประกวดราคา บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

Formaldehyde, Etheylene Oxide, Oxygen อิเล็กทรอนิกส 179,760.00.- เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

และ Carbon Dioxide (e-bidding) ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวัด ประกวดราคา บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

แรงดึงแบบดิจิตอล (Digital Force Gauges) อิเล็กทรอนิกส 87,740.00.- เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

(e-bidding) ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

13 29 มี.ค.59 จางถายเอกสารโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ตกลงราคา รานพี.อาร.กอปป รานพี.อาร.กอปป ราคาเหมาะสม

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 826.90.- 826.90.-

9

10

บริษัท ทรีท เมด จํากัด

514,000.00.-

15 มี.ค.59

บริษัท ทรีท เมด จํากัด

541,000.00.-

15 มี.ค.59

538,700.-

8 15 มี.ค.59

650,000.-
บริษัท ทรีท เมด จํากัด

623,000.00.-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมีนาคม 2559 (ตอ)      

ประจําปงบประมาณ 2559

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

ลําดับที่ ลงวันที่ รายการจัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

16 มี.ค.59

88,000.-
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด

87,740.00.-

11

12

16 มี.ค.59

180,000.-
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด

179,760.00.-
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จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวัดคุณภาพ สอบราคา บริษัท แอสราส จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

ไฟฟาแบบ 1 เฟส 98,000                                          เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวัดอุณหภูมิ สอบราคา บริษัท แอสราส จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

(Digital  Thermometer) 98,000                                          เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวัด สอบราคา บริษัท แอสราส จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

ความเร็วรอบ (Tacho  Meter) 28,000                                          เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : ชุดเครื่องมือ สอบราคา บริษัท แอสราส จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

สนับสนุนการทดสอบ สอบเทียบ และบํารุงรักษา 48,000                                          เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวัด สอบราคา บริษัท ดิคเซลล (เอเซีย)จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

คุณภาพอากาศสําหรับหองสะอาด 147,000                                        เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : ตูสาขาโทรศัพท สอบราคา บริษัท อินเตอรคอนเน็ค คอมมูนิเคชั่น จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

64 เลขหมาย พรอมติดตั้งเดินสาย 249,000                                        เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมีนาคม 2559 (ตอ)      

ประจําปงบประมาณ 2559

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

ลําดับที่ ลงวันที่ รายการจัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

14 28 มี.ค.59

100,000          
บริษัท แอสราส จํากัด

98,000                                          

15 28 มี.ค.59

บริษัท แอสราส จํากัด

98,000                                          

16 28 มี.ค.59

30,000            
บริษัท แอสราส จํากัด

28,000                                          

17 28 มี.ค.59

50,000            
บริษัท แอสราส จํากัด

48,000                                          

18 28 มี.ค.59

150,000          
บริษัท ดิคเซลล (เอเซีย)จํากัด

147,000                                       

100,000          

19 28 มี.ค.59

250,000          
บริษัท อินเตอรคอนเน็ค คอมมูนิเคชั่น จํากัด

249,000                                       
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จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องตรวจวัดกาซ สอบราคา บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

ไนตรัสในหองผาตัด 149,500                                        149,500                       เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวิเคราะห สอบราคา บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

คุณภาพน้ําแบบภาคสนาม 128,000                                        เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องตรวจ สอบราคา บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

วัดฝุนละอองในอาคาร 99,510                                          เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องสราง สอบราคา บริษัท เมสเชอรเมนทเอเชีย จํากัด พิจารณาราคาตอรายการ

อุณหภูมิ (Micro Bath) 231,770                                        เสนอราคาถูกตอง ครบถวน

ตามขอกําหนด และราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมีนาคม 2559 (ตอ)      

ประจําปงบประมาณ 2559

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

ลําดับที่ ลงวันที่ รายการจัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

20 29 มี.ค.59

150,000          

29 มี.ค.59

100,000          
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด

99,510                                          

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

23 29 มี.ค.59

300,000          
บริษัท เมสเชอรเมนทเอเชีย จํากัด

231,770                                       

21 29 มี.ค.59

130,000          

128,000                                       
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