
ลําดับที่ ลงวันที่ รายการจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง

1 13 ต.ค.59 จัดจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 120,000.00 ตกลงราคา นางวารุณี  วิภานันท นางวารุณี  วิภานันทมีประสบการณ และราคา

ปฏิบัติงานดานธุรการและทําความสะอาด 10,000.00 10,000.00 เหมาะสม

(งวดที่ 6 ประจําเดือนมีนาคม 2560)

2 1 พ.ย.59 จัดจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 99,000.00     ตกลงราคา นายประสิทธิ์  สินคุย นายประสิทธิ์  สินคุยมีประสบการณ และราคา

ปฏิบัติงานดานขับรถยนต 9,000.00 9,000.00 เหมาะสม

(งวดที่ 5 ประจําเดือนมีนาคม 2560)

3 13 ต.ค.59 เชาเครื่องถายเอกสาร 80,000.00     ตกลงราคาบ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จก.บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จก. ราคาเหมาะสม

(งวดที่ 6 ประจําเดือนมีนาคม 2560) 4,654.40 4,654.40

4 13 ต.ค.59จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับเจาหนาที่และผูรับบริการ 6,000.00       ตกลงราคา รานยอดน้ําดื่ม รานยอดน้ําดื่ม ราคาเหมาะสม

(งวดที่ 6 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560) 450.00                         450.00                         

5 1 มี.ค.60 จัดซื้อกระเปาใสเอกสาร ในการประชุมเชิง 17,800.00     ตกลงราคา รานฐานิตา รานฐานิตา ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพพนักงาน 17,800.00 17,800.00

เจาหนาที่ในการคุมครองผูบริโภคดาน

บริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4

6 1 มี.ค.60 จัดซื้อวัสดุสํานักงานในการประชุมเชิง 5,000.00       ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย ราคาเหมาะสม

ปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพพนักงาน แอนดเซอรวิส แอนดเซอรวิส

เจาหนาที่ในการคุมครองผูบริโภคดาน 1,142.76                      1,142.76                      

บริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมีนาคม 2560     

ประจําปงบประมาณ 2560

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี



ลําดับที่ ลงวันที่ รายการจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง

7 1 มี.ค.60 จางเหมารถตูปรับอากาศพรอมพนักงาน 3,600.00       ตกลงราคา นายสมบุญ เริ่มศิริประเสริฐ นายสมบุญ เริ่มศิริประเสริฐ ราคาเหมาะสม

ขับรถ เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 3,600.00 3,600.00

พัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ในการ

คุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพในเขต

สุขภาพที่ 4

8 1 มี.ค.60 จางถายเอกสารและเขาเลมเอกสาร 17,800.00     ตกลงราคา รานพี.อาร.กอปป รานพี.อาร.กอปป ราคาเหมาะสม

ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 11,618.06 11,618.06

พัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ในการ

คุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพในเขต

สุขภาพที่ 4

9 9 มี.ค.60 จัดซื้อกระเปาใสเอกสาร ในการดําเนินการ 13,600.00     ตกลงราคา รานฐานิตา รานฐานิตา ราคาเหมาะสม

จัดการประกวด และพัฒนาศักยภาพ 13,600.00 13,600.00

เครือขาย เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพ

10 9 มี.ค.60 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ในการดําเนินการ 13,600.00     ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย ราคาเหมาะสม

จัดการประกวด และพัฒนาศักยภาพ แอนดเซอรวิส แอนดเซอรวิส

เครือขาย เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ 873.12                         873.12                         

และพฤติกรรมสุขภาพ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมีนาคม 2560 (ตอ)   

ประจําปงบประมาณ 2560

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี



ลําดับที่ ลงวันที่ รายการจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง

11 9 มี.ค.60 จางเหมารถตูปรับอากาศพรอมพนักงาน 5,400.00       ตกลงราคา นายสมบุญ เริ่มศิริประเสริฐ นายสมบุญ เริ่มศิริประเสริฐ ราคาเหมาะสม

ขับรถ เพื่อดําเนินการจัดการประกวด และ 5,400.00 5,400.00

พัฒนาศักยภาพเครือขายเสริมสรางความ

รอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

12 9 มี.ค.60 จางถายเอกสารและเขาเลม ในการจัดการ 13,600.00     ตกลงราคา รานพี.อาร.กอปป รานพี.อาร.กอปป ราคาเหมาะสม

ประกวด และพัฒนาศักยภาพเครือขาย 9,662.53 9,662.53

เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพ

13 10 มี.ค.60 จัดซื้อวัสดุสํานักงานในการอบรมพัฒนา 8,500.00       ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย ราคาเหมาะสม

ขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือขาย แอนดเซอรวิส แอนดเซอรวิส

ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข 4,066.00                      4,066.00                      

14 10 มี.ค.60 จางถายเอกสารประกอบการอบรมพัฒนา 4,220.00       ตกลงราคา รานเอ เอส ก็อบป รานเอ เอส ก็อบป ราคาเหมาะสม

ขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือขาย 4,220.00 4,220.00

ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข

15 27 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวัด 795,000.00   ประกวดราคา 1. หจก.เอ แอนด ที เมดิคอลซายด หจก.เอ แอนด ที เมดิคอลซายด เปนผูเสนอราคารายเดียว

วิเคราะหเครื่องดมยาสลบและเครื่องชวย อิเล็กทรอนิกส 790,000.00 785,000.00 และผานขอเสนอทาง

หายใจ (e-bidding) เทคนิค

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมีนาคม 2560 (ตอ)   

ประจําปงบประมาณ 2560

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี



ลําดับที่ ลงวันที่ รายการจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง

16 27 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องทดส 278,200.00   ประกวดราคา 1. หจก.เอ แอนด ที เมดิคอลซายด หจก.เอ แอนด ที เมดิคอลซายด เปนผูเสนอราคารายเดียว

ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 273,200.00 270,000.00 และผานขอเสนอทาง

สําหรับเครื่องมือแพทย (e-bidding) เทคนิค

17 27 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องตรวจ 85,000.00     ประกวดราคา 1. หจก.เอ แอนด ที เมดิคอลซายด หจก.เอ แอนด ที เมดิคอลซายด เปนผูเสนอราคารายเดียว

วัดและทดสอบ เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารใน อิเล็กทรอนิกส 80,000.00 78,000.00 และผานขอเสนอทาง

โรงพยาบาล (e-bidding) เทคนิค

18 28 มี.ค.60 จัดซื้อชุดวิเคราะหและเก็บขอมูลอุณหภูมิ 150,000.00   ตกลงราคา 1.บ. เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. บ. เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. เปนผูผานขอเสนอทาง

แบบ 9 จุด 149,800.00 149,800.00                  เทคนิค และราคา

2.บ. แอราส จก. ไมเกินวงเงินงบประมาณ

160,500.00

3. หจก.สปด โซลูชั่น กรุป

158,360.00                  

19 28 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องตรวจ 120,000.00   ประกวดราคา 1. บ.เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง บ.เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง เปนผูเสนอราคารายเดียว

วัดและทดสอบแรงดันสําหรับระบบกาซ อิเล็กทรอนิกส     (2003) จก.    (2003) จก. และผานขอเสนอทาง

ทางการแพทย (e-bidding 95,016.00                    95,016.00                    เทคนิค

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมีนาคม 2560 (ตอ)   

ประจําปงบประมาณ 2560

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี



ลําดับที่ ลงวันที่ รายการจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง

20 28 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : ชุดเครื่องมือ 297,400.00   ประกวดราคา 1. บ.เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง บ.เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง เปนผูเสนอราคารายเดียว

ตรวจสอบดานอาคาร (กลองวัดระยะ อิเล็กทรอนิกส     (2003) จก.    (2003) จก. และผานขอเสนอทาง

เครื่องถายระดับ เครื่องสแกนผนัง (e-bidding 246,100.00                  246,100.00                  เทคนิค

เครื่องทดสอบคอนกรีต)

21 28 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องวัด 189,925.00   ประกวดราคา 1. บ.เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง บ.เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง เปนผูผานขอเสนอทาง

แสง Phototherapy อิเล็กทรอนิกส     (2003) จก.    (2003) จก. เทคนิค และราคา

(e-bidding 118,770.00                  118,770.00                  

2. หจก.บีบี ไบโอเคม

189,000.00

3. บ. ทรีท เมด จก.

189,390.00                  

22 28 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องตรวจ 350,000.00   ประกวดราคา 1. บ.เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง บ. เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. เปนผูผานขอเสนอทาง

วัดฝุนละอองนอกอาคาร อิเล็กทรอนิกส     (2003) จก. 288,900.00                  เทคนิค และราคา

(e-bidding 320,000.00                  

2. บ. เมดฟอร ซายน จก.

350,000.00

3. บ. เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก.

288,900.00                  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมีนาคม 2560 (ตอ)   

ประจําปงบประมาณ 2560

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี



ลําดับที่ ลงวันที่ รายการจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง

23 28 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่อง 520,000.00   ประกวดราคา 1. บ. เมดฟอร ซายน จก. บ. เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. เปนผูผานขอเสนอทาง

ตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย อิเล็กทรอนิกส 520,000.00 514,991.00                  เทคนิค และราคา

เครื่องกําเนิดไอน้ํา (e-bidding 2. บ. เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก.

514,991.00                  

24 28 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : 400,000.00   ประกวดราคา 1. บ. เมดฟอร ซายน จก. บ. เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก. เปนผูผานขอเสนอทาง

กลองถายภาพความรอน อิเล็กทรอนิกส 400,000.00 374,500.00                  เทคนิค และราคา

(Infrared Camera) (e-bidding 2. บ. เอ็นเทค แอสโซซิเอท จก.

374,500.00                  

25 30 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : ชุดเครื่องมือ 580,000.00   ประกวดราคา 1. บ. เมดฟอร ซายน จก. บ. แอสราส จก. เปนผูผานขอเสนอทาง

ตรวจวัดและทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน อิเล็กทรอนิกส 580,000.00 578,000.00                  เทคนิค และราคา

หองผาตัด และหองแยกโรค (e-bidding 2. บ. แอสราส จก.

578,000.00                  

26 30 มี.ค.60 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ : เครื่องตรวจ 130,000.00   ประกวดราคา 1. บ. แอสราส จก. บ. แอสราส จก. เปนผูเสนอราคารายเดียว

วัดและทดสอบความปลอดภัยในงานระบบ อิเล็กทรอนิกส 129,800.00                  128,000.00                  และผานขอเสนอทาง

ไฟฟาสําหรับโรงพยาบาล (e-bidding) เทคนิค

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือนมีนาคม 2560 (ตอ)   

ประจําปงบประมาณ 2560

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี


	มีนาคม 2560

