
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
(ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาบริการนักวชิาการสาธารณสุข พ.ค.64 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ ์ใจตรง นายอนุพันธ ์ใจตรง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.25/2564 ลว.25/2/2564
2 จา้งเหมาบริการนายช่างโยธา เม.ย.64 10,200.00      เฉพาะเจาะจง นายชวลิต สิงห์ซอม นายชวลิต สิงห์ซอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.16/2564 ลว.29 ธ.ค.2563
3 จา้งเหมาบริการนายช่างโยธา พ.ค.64 10,200.00      เฉพาะเจาะจง นายชวลิต สิงห์ซอม นายชวลิต สิงห์ซอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.16/2564 ลว.29 ธ.ค.2563
4 จา้งเหมาบริการนักจดัการทั่วไป พ.ค.64 15,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา คนธรรมเนตร นางสาวอภิชญา คนธรรมเนตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.29/2564 ลว.29/ธ.ค.2563
5 ค่าจา้งเหมายามรักษาความปลอดภัย เม.ย.64 26,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทรักษาความปลอดภัย สุรชาติ จ ากัด บริษัทรักษาความปลอดภัย สุรชาติ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.12/2564 ลว.25 ธ.ค.2563
6 ค่าจา้งเหมายามรักษาความปลอดภัย พ.ค.64 26,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทรักษาความปลอดภัย สุรชาติ จ ากัด บริษัทรักษาความปลอดภัย สุรชาติ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.12/2564 ลว.25 ธ.ค.2563
7 จา้งเหมาท าความสะอาด เม.ย.64 32,550.00      เฉพาะเจาะจง นางแสงจนัทร์ แก้วมา นางแสงจนัทร์ แก้วมา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.11/2564 ลว.25ธ.ค.2563
8 จา้งเหมาท าความสะอาด พ.ค.64 32,550.00      เฉพาะเจาะจง นางแสงจนัทร์ แก้วมา นางแสงจนัทร์ แก้วมา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.11/2564 ลว.25ธ.ค.2563
9 จา้งเหมาขับรถยนต์ เม.ย.64 9,572.00        เฉพาะเจาะจง นายชนะศักด์ิ ตันมา นายชนะศักด์ิ ตันมา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.13/2564 ลว.25 ธ.ค.2563

10 จา้งเหมาขับรถยนต์ พ.ค.64 9,572.00        เฉพาะเจาะจง นายชนะศักด์ิ ตันมา นายชนะศักด์ิ ตันมา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.13/2564 ลว.25 ธ.ค.2563
11 จา้งเหมาพนักงานธรุการ 9,600.00        เฉพาะเจาะจง นางอารีรัตน์ สุขทอง นางอารีรัตน์ สุขทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.7/2564 ลว .1 ธ.ค.2564
12 จา้งเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 13,300.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุพิตร เอกภูมิ นางสาวจารุพิตร เอกภูมิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.19/2564 ลว.4 ม.ค.2564
13 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ เม.ย.64 9,572.00        เฉพาะเจาะจง นายวฒิุพงศ์ ต่างใจ นายวฒิุพงศ์ ต่างใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.14/2564 ลว.25/12/2563
14 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ พ.ค.64 9,572.00        เฉพาะเจาะจง นายวฒิุพงศ์ ต่างใจ นายวฒิุพงศ์ ต่างใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.14/2564 ลว.25/12/2563
15 จา้งเหมาบริการต าแหน่งนักจดัการงานทั่วไป 9,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววริยดา สืบสุโกศล นางสาววริยดา สืบสุโกศล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.6/2564ลว.1/12/2563
16 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ เมย.64 9,572.00        เฉพาะเจาะจง นายอชิรวทิย์ วฒิุตันติพงศ์ นายอชิรวทิย์ วฒิุตันติพงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.15/2564 ลว.29 ธ.ค.2563
17 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ พ.ค.64 9,572.00        เฉพาะเจาะจง นายอชิรวทิย์ วฒิุตันติพงศ์ นายอชิรวทิย์ วฒิุตันติพงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.15/2564 ลว.29 ธ.ค.2563
18 จา้งเหมาบริการเจา้พนักงานพัสดุ เม.ย.64 10,200.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจริกันต์  สมนึก นางสาวจริกันต์  สมนึก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.29/2564 ลว.01/04/2564
19 จา้งเหมาบริการเจา้พนักงานพัสดุ พ.ค. 64 10,200.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจริกันต์  สมนึก นางสาวจริกันต์  สมนึก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.29/2564 ลว.01/04/2564
20 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 650.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนไตรสิริกรุ๊ปจ ากัด ห้างหุ้นส่วนไตรสิริกรุ๊ปจ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
21 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 750.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนไตรสิริกรุ๊ปจ ากัด ห้างหุ้นส่วนไตรสิริกรุ๊ปจ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
22 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืม 942.00           เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ น้ าด่ืมชื่นใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
23 ค่าจดัซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 2,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ดิจโิต้ (ส านักงานใหญ)่ หจก.ดิจโิต้ (ส านักงานใหญ)่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
24 ค่าจดัซ้ือถ่านชาร์จ และแท่นชาร์จ 2,950.00        เฉพาะเจาะจง ยูช๊อป ยูช๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
25 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืม 2,163.00        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ น้ าด่ืมชื่นใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
26 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืม 1,221.00        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ น้ าด่ืมชื่นใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
27 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารประจ าเดือน เม.ย. 64 3,391.00        เฉพาะเจาะจง ออโต้ก๊อปปี้ 2 โดย น.ส.มนธกิานต์ แก้วชมภู ออโต้ก๊อปปี้ 2 โดย น.ส.มนธกิานต์ แก้วชมภูเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
28 ค่าจา้งตรวจเช็ค ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 9445 แพร่3,680.00        เฉพาะเจาะจง อู่ ต. รุ่งเร่ืองคาร์เซอร์วสิ อู่ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
29 ค่าจา้งเหมาตรวจเช็ค ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2824 แพร่1,905.00        เฉพาะเจาะจง อู่ ต. รุ่งเร่ืองคาร์เซอร์วสิ อู่ ต. รุ่งเร่ืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
30 ค่าจา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ ์มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทน้ าทองมีเดีย จ ากัด ส านักงานใหญ่ บริษัทน้ าทองมีเดีย จ ากัด ส านักงานใหญ่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
31 ค่าจา้งเหมาท าตรายาง 5,210.00        เฉพาะเจาะจง พิษณุการช่างแพร่ พิษณุการช่างแพร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.58/2564 ลว.11มิ.ย2564
32 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารประจ าเดือน ก.พ.64 7,100.00        เฉพาะเจาะจง ออโต้ก๊อปปี้ โดย น.ส.มนธกิานต์ แก้วชมพภู ออโต้ก๊อปปี้ โดย น.ส.มนธกิานต์ แก้วชมพภเูป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.29.1/2564 ลว.29ม.ค.2564
33 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารประจ าเดือน ม.ีค.64 6,930.50        เฉพาะเจาะจง ออโต้ก๊อปปี้ โดย น.ส.มนธกิานต์ แก้วชมพภู ออโต้ก๊อปปี้ โดย น.ส.มนธกิานต์ แก้วชมพภเูป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.33.1/2564 ลว.25ก.พ.2564
34 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ม.ีค.64 52,274.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.5/2564 ลว.1 ต.ค.2563
35 ค่าจา้งตรวจเช็ค ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข กฉ 3665 แพร่6,124.00        เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.42/2564 ลว.7 เม.ย.2564
36 ค่าจดัซ้ือชุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เนต 10,350.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไตรศิริ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไตรศิริ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.52.1/2564 ลว.9 เม.ย.2564
37 ค่าจา้งตรวจเช็ค ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข กฉ 4037 แพร่11,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐการยาง 2549 ส านักงานใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐการยาง 2549 ส านักงานใหญ่เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.44.1/2564 ลว.9 เม.ย.2564
38 ค่าจา้งท าบัตรประจ าตัวบุคลากร 31,250.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดิจโิต้ หจก.ดิจโิต้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.17/2564 ลว.16 ธ.ค. 2563
39 ค่าจา้งตรวจเช็ค ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข กง 4568 แพร่16,065.00      เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.52/2564 ลว.30 เม.ย. 2564

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
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ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิ/ีซ้ือจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา



40 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เม.ย..64 23,035.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.5/2564 ลว.1 ต.ค.2563
41 ค่าจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,650.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
42 ค่าจา้งตรวจเช็ค ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข นข2824 แพร่5,450.00        เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
43 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 27,729.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.5/2564 ลว.1 ต.ค.2563
44 ค่าจา้งตรวจเช็ค ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข นข3079 แพร่10,931.66      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเจน มอเตอร์ จ ากัด บริษัท นิวเจน มอเตอร์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.57/2564 ลว.10 มิ.ย.2564
45 ค่าจดัซ้ือปล๊ักไฟและพัดลมต้ังโต๊ะ 2,130.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อุษาปกชยาดา จ ากัด บริษัท อุษาปกชยาดา จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
46 ค่าจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 350.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไตรศิริ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไตรศิริ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
47 ค่าจดัซ้ือโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ 690.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อุษาปกชยาดา จ ากัด บริษัท อุษาปกชยาดา จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
48 ค่าจา้งเหมาจดัเตรีนมวสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินี2,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอานุภาพ ปัญญาเฉียบ นายอานุภาพ ปัญญาเฉียบ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
49 ค่าจา้งเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธล์งนามถวายพระพร 1,000.00        เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองแพร่ หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองแพร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
50 ค่าจดัซ้ือวสัดุเพื่อเฝ้าระวงัป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 201936,565.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรัฐติกานต์ศึกษาภัณฑ์ ร้านรัฐติกานต์ศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.51.2/2564  ลว. 26 พ.ค.2564
51 ค่าจา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพันธเ์ฝ้าระวงัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20193,150.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทน้ าทองมีเดียจ ากัด บริษัทน้ าทองมีเดียจ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
52 ค่าจดัซ้ือวสัดุเพื่อใช้ส าหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ2,126.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชย์แพร่ จ ากัด บริษัท ชุมศรีพาณิชย์แพร่ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
53 ค่าซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.53/2564  ลว.20 พ.ค.2564


