
วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

จัดจางเหมาบริการบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงาน ตกลงราคา นางวารุณี  วิภานันท

ดานพนักงานทําความสะอาด 9,000.00.-

(งวดที่ 10 ประจําเดือนกรกฎาคม 2559)

เชาเครื่องคอมพิวเตอร (ปที่ 2) บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

(งวดที่ 10 ประจําเดือนกรกฎาคม 2559) 5,510.50.-

เชาเครื่องถายเอกสาร บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

(งวดที่ 10 ประจําเดือนกรกฎาคม 2559) 3,721.60.-

จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับเจาหนาที่และผูรับบริการ รานยอดน้ําดื่ม

(งวดที่ 10 ประจําเดือนกรกฎาคม 2559) 330.00.-

จัดซื้อวัสดุสํานักงานในการประชุมการอบรมพัฒนา หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

ศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชนใหเปน 1,251.90.-

ทีมหมอครอบครัว

จัดจางถายเอกสารสีใบประกาศนียบัตร ราน พี.อาร.กอปป

642.00.-

จัดจางถายเอกสารและเขาเลมคูมือ ราน พี.อาร.กอปป

ประกอบการอบรม 3,038.80.-

5 4 ก.ค.59 ตกลงราคา

11 ก.ค.59 ตกลงราคา
ราน พี.อาร.กอปป

ราคาเหมาะสม

3,038.80.-

7

ราคาเหมาะสม

1,251.90.-

2

รานยอดน้ําดื่ม
ตกลงราคา

11 ก.ค.596 ตกลงราคา
ราน พี.อาร.กอปป

ราคาเหมาะสมตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

ราคาเหมาะสม

642.00.-

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

330.00.-

4 30 ต.ค.58

ราคาเหมาะสม9,000.00.-

ตกลงราคา
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

3

5,510.50.-

15 ต.ค.58

นางวารุณี  วิภานันท

รายการจัดซื้อ/จัดจาง

1

ลําดับที่

108,000.-

3,721.60.-

15 ต.ค.58

15 ต.ค.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนกรกฎาคม 2559      

ประจําปงบประมาณ 2559

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

เหตุผลที่คัดเลือกวิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลงวันที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการอบรมพัฒนา หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

ศักยภาพบุคลากรดานวิศวกรรมการพทย 909.50.-

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

จํานวน 7 รายการ 28,758.39.-

จัดซื้อกระเปาใสเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ ราน ฐานิตา

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ใน 13,520.00.-

การคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

จํานวน 4 รายการ 11,925.15.-

จัดซื้อกระเปาใสเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ ราน ฐานิตา

เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความรวมมือ 12,090.00.-

ในการพัฒนางานดานสุขศึกษา

จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในการประชุม หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 667.68.-

เจาหนาที่ในการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ

จัดจางเหมารถตูปรับอากาศพรอมพนักงานขับรถ นายสมบุญ  เริ่มศิริประเสริฐ

ในการเดินทางเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 1,800.00.-

การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ในการ

คุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ

นายสมบุญ  เริ่มศิริประเสริฐ

1,800.00.-
ราคาเหมาะสม14 ตกลงราคา26 ก.ค.59

11,925.15.-

26 ก.ค.59

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

13,520.00.-

12,090.00.-

ราคาเหมาะสม

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

667.68.-

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

13 26 ก.ค.59

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

12

ลงวันที่

ราน ฐานิตา

11 21 ก.ค.59

15 ก.ค.59
บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

28,758.39.-

909.50.-

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาเหมาะสม

10 21 ก.ค.59

ราน ฐานิตา

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม9

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
8 13 ก.ค.59

รายการจัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนกรกฎาคม 2559 (ตอ)      

ประจําปงบประมาณ 2559



วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในการอบรมโครงการ หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทดสอบ/ 2,225.60.-

สอบเทียบเครื่องมือแพทยใหกับโรงพยาบาล

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

67,849.77.-

จัดจางถายเอกสารและเขาเลมในการประชุมเชิง ราน พี.อาร.กอปป

ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 6,632.29.-

เจาหนาที่ในการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ

จัดจางถายเอกสารและเขาเลมเอกสารประกอบ ราน พี.อาร.กอปป

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทดสอบ 4,964.80.-

/สอบเทียบเครื่องมือแพทยใหกับโรงพยาบาล

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

จํานวน 9 รายการ 11,994.70.-

จัดจางซอมเครื่องมือวัดกาซคารบอนไดออกไซด บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

และเครื่องวิเคราะหการทํางานเครื่องกระตุกหัวใจ 24,267.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนกรกฎาคม 2559 (ตอ)      

ประจําปงบประมาณ 2559

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

16 28 ก.ค.59 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

ราคาเหมาะสม

ลําดับที่

ราคาเหมาะสม2,225.60.-

ลงวันที่ รายการจัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ราน พี.อาร.กอปป

6,632.29.-

15 26 ก.ค.59 ตกลงราคา

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส

ราคาเหมาะสม

18 28 ก.ค.59 ตกลงราคา

ราน พี.อาร.กอปป

ราคาเหมาะสม4,964.80.-

17

ราคาเหมาะสม

24,267.60.-

19 28 ก.ค.59 ตกลงราคา
บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

ราคาเหมาะสม

11,994.70.-

20 29 ก.ค.59 ตกลงราคา
บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

67,849.77.-

28 ก.ค.59 ตกลงราคา


	กรกฎาคม 59

