
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือเคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์675,000        630,000      e-bidding บ. เอิร์ธ ไลน์ จก. 621,000              เสนอราคาต่่าสุด 17/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

2 จัดซ้ือเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 960,000        960,000      e-bidding บ. เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จก.944,000              เสนอราคาต่่าสุด 20/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

3 จัดซ้ือเคร่ืองตรวจอวัยวภายในด้วนคล่ืนเสียงความถี่สูง5,520,000      5,520,000   e-bidding บ. เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จก.5,508,000           เสนอราคาต่่าสุด 20/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

4 จัดซ้ือเคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน3,000,000      3,000,000   e-bidding บ. เอ็น ราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควอปเมนท์ จก.2,998,400           เสนอราคาต่่าสุด 16/2681 ลงวันที ่27 เม.ย.61

5 จัดซ้ือเคร่ืองกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าหัวใจ688,000        688,000      e-bidding บ. เอ็น ราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควอปเมนท์ จก.686,400              เสนอราคาต่่าสุด 16/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

6 จัดซ้ือเคร่ืองดึงคอและหลังอ้ตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับ3,000,000      3,000,000   e-bidding บ. เอ็น ราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควอปเมนท์ จก.2,998,400           เสนอราคาต่่าสุด 16/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

7 จัดซ้ือหม้อต้มแผ่นความร้อน 776,000        776,000      e-bidding บ. เอ็น ราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควอปเมนท์ จก.774,400              เสนอราคาต่่าสุด 16/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61
ผู้รับผิดชอบ : นายวรพจน์

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....เมษำยน...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี
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แบบ สขร. 1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

8 จัดซ้ือเคร่ืองฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า304,000        304,000      e-bidding บ. เอ็น ราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควอปเมนท์ จก.304,000              เสนอราคาต่่าสุด 16/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

9 จัดซ้ือหม้อแซ่พาราฟิน 432,000        432,000      e-bidding บ. เอ็น ราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควอปเมนท์ จก.430,400              เสนอราคาต่่าสุด 16/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

10 จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ490,000        490,000      e-bidding บ. เพรสซิเดนท์ เมดิคอล จก. 483,000              เสนอราคาต่่าสุด 19/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

11 จัดซ้ือเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ1,300,000      1,300,000   e-bidding บ. เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จก.1,280,000           เสนอราคาต่่าสุด 20/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

12 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา1,200,000      1,200,000   e-bidding บ. นิว อาย จก. 1,200,000           เสนอราคาต่่าสุด 18/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

13 จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา520,000        520,000      e-bidding บ. นิว อาย จก. 520,000              เสนอราคาต่่าสุด 18/2561 ลงวันที ่27 เม.ย.61

ผู้รับผิดชอบ : นายวรพจน์

หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี
วันที.่.....30........เดอืน....เมษำยน.......พ.ศ....2561........
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ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง(บำท)รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
 และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   เลขทีแ่ละวันทีข่อง      
สัญญำหรือฃ้อตกลง    ในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างท่าตรายางประทับเอกสาร 642 642 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มแอนด์พีซัพพลาย 642 วงเงินไม่เกินตามทีก่่าหนดในกฎกระทรวง110/2561ลงวันที่03/04/61

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,400 50,400 เฉพาะเจาะจง ร้านโกลบอลรวยรวด 50,400 วงเงินไม่เกินตามทีก่่าหนดในกฎกระทรวง113/2561ลงวันที่19/04/61

3 จัดจ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าใสโฆษณา 40,000 วงเงินไม่เกินตามทีก่่าหนดในกฎกระทรวง114/2561ลงวันที่24/04/61

4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม 7,100 7,100 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติปร้ินท&์ก๊อปปี้ 7,100 วงเงินไม่เกินตามทีก่่าหนดในกฎกระทรวง115/2561ลงวันที่24/04/61

ผู้รับผิดชอบ : นางวริษฐา

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน....เมษำยน...2561.........
หน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี
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