แบบ สขร.1

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลําดับที่

1

2

3
4
5

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

จัดจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
120,000.00
ปฏิบัติงานดานธุรการและทําความสะอาด (12 งวด)
(งวดที่ 8 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560)
จัดจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
99,000.00
ปฏิบัติงานดานขับรถยนต
(งวดที่ 7 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560)
เชาเครื่องถายเอกสาร
80,000.00
(งวดที่ 8 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560)
จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับเจาหนาที่และผูรับบริก
6,000.00
(งวดที่ 8 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560) (12 งวด)
จางซอมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบีย
5,269.75
นง - 3055 เชียงใหม

6 จางจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง ตําบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการ
7 จางจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง ตําบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการดานการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
8 จางจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง ธนาคารความ
ตําบลหนองสาหราย
9 จางจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง ตําบลจัดการ
สุขภาพ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสังเขป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

120,000.00 ตกลงราคา นางวารุณี วิภานันท
มีประสบการณ และ
นางวารุณี วิภานันท
10,000.00
10,000.00 ราคาเหมาะสม

3/2560
ลงวันที่ 13 ต.ค.59

ไมมี

ตกลงราคา นายประสิทธิ์ สินคุย
มีประสบการณ และ
นายประสิทธิ์ สินคุย
9,000.00
9,000.00 ราคาเหมาะสม

4/2560
ลงวันที่ 1 พ.ย.59

ไมมี

ตกลงราคา ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จก. ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จก. ราคาเหมาะสม
7,728.00
7,728.00
ตกลงราคา รานยอดน้ําดื่ม
ราคาเหมาะสม
รานยอดน้ําดื่ม
480.00
480.00
ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี
ราคาเหมาะสม และ
บริษัท โตโยตานนทบุรี
เปนผูใหบริการโดยตร
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
5,269.75
5,269.75
ตกลงราคา นายวิชิต คําไกร
ราคาเหมาะสม และ
นายวิชิต คําไกร
4,500.00
4,500.00 เปนผูมีความรูเฉพาะ
ตกลงราคา นางสาวนีรมล อยูในธรรม นางสาวนีรมล อยูในธรรม ราคาเหมาะสม และ
4,500.00
4,500.00 เปนผูมีความรูเฉพาะ

2/2560
ลงวันที่ 13 ต.ค.59
1/2560
ลงวันที่ 13 ต.ค.59
36/2560
ลงวันที่ 1 พ.ค.60

ไมมี
ไมมี

4,500.00

ไมมี

37/2560
ลงวันที่ 2 พ.ค.60
38/2560
ลงวันที่ 2 พ.ค.60

4,500.00

ไมมี

4,500.00

ไมมี

ตกลงราคา นายศิวโรฒ จิตนิยม
ราคาเหมาะสม และ
นายศิวโรฒ จิตนิยม
4,500.00
4,500.00 เปนผูมีความรูเฉพาะ

39/2560
ลงวันที่ 2 พ.ค.60

4,500.00

ไมมี

ราคาเหมาะสม และ
ตกลงราคา นายทองอยู สืบเสน
นายทองอยู สืบเสน
4,500.00
4,500.00 เปนผูมีความรูเฉพาะ

40/2560
ลงวันที่ 2 พ.ค.60

แบบ สขร.1

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ตอ)
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

10 จางจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง อสม. 1.0 - 4

4,500.00

ไมมี

11 จางผูจัดงาน (Organizer) ประชุมวิชาการ
สุขภาพภาคประชาชนของ อสม. และภาคี
เครือขายภาคกลาง ประจําปงบประมาณ
2560
12 จัดซื้อวัสดุสํานักงานในการประชุมวิชาการ
สุขภาพภาคประชาชนของ อสม. และภาคี
เครือขายภาคกลาง ประจําปงบประมาณ
2560
13 จางพิมพสื่อโปสเตอร 3อ 2ส และสื่อ
โปสเตอรสุขบัญญัติแหงชาติ

30,000.00

ไมมี

17,000.00

14 จัดซื้อหมึกสําหรับใชกับเครื่องโทรสาร
15 จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 8 รายการ

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสังเขป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ตกลงราคา นางสาวสุนันทา เหล็กเพชร นางสาวสุนันทา เหล็กเพชร ราคาเหมาะสม และ
4,500.00
4,500.00 เปนผูมีความรูเฉพาะ
ตกลงราคา นายทองใบ คําภาย
ราคาเหมาะสม และ
นายทองใบ คําภาย
30,000.00
30,000.00 ไมเกินงบประมาณ

41/2560
ลงวันที่ 2 พ.ค.60
42/2560
ลงวันที่ 2 พ.ค.60

ไมมี

ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย ราคาเหมาะสม และ
ไมเกินงบประมาณ
แอนดเซอรวิส
แอนดเซอรวิส
2,776.65
2,776.65

43/2560
ลงวันที่ 2 พ.ค.60

95,700.00

ไมมี

ตกลงราคา บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ ราคาเหมาะสม และ
ไมเกินงบประมาณ
(ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด
95,250.00
95,250.00

44/2560
ลงวันที่ 9 พ.ค.60

3,317.00

ไมมี

45/2560
ลงวันที่ 9 พ.ค.60

38,132.66

ไมมี

ตกลงราคา บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง
(2003) จํากัด
3,317.00
ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย
แอนดเซอรวิส
38,132.66

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม
(2003) จํากัด
3,317.00
หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย ราคาเหมาะสม
แอนดเซอรวิส
38,132.66

46/2560
ลงวันที่ 24 พ.ค.60

