
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทยแ์ผนไทย
ประจ าเดือน กมุภาพันธ ์2562
จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ
ประจ าเดือน กมุภาพันธ ์2562
จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานโครงการก าจดัมาลาเรียฯ
ประจ าเดือน กมุภาพันธ ์2562
จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กมุภาพันธ ์2562
จา้งเหมาท าความสะอาดส านักงานสาธารณสุข
ประจ าเดือน กมุภาพันธ ์2562
จา้งเหมายามรักษาความปลอดภัยส านักงานฯ
ประจ าเดือน กมุภาพันธ ์2562

7 จดัซ้ือครุภัณฑ์ตู้ล้ิมชกั 200,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.0645 ลว.06 กนัยายน 2561
8 ค่าจา้งเหมาผู้ด าเนินรายการวทิย ุเดือนกมุภาพันธ์ 1,000          เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ  ซ้ือสมบูรณ์ นายเจริญศักด์ิ  ซ้ือสมบูรณ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.43/2562 ลว.28 ธ.ค.2561
9 จา้งเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง 17,800.- เฉพาะเจาะจง นายกษิดิษด์ิ  อนิขดั นายกษิดิษด์ิ  อนิขดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส 75/2561 ลว.22 ก.พ. 2562

12 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ นข 2873 แพร่ 1,700.- เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐการยาง ฯ หจก.ประเสริฐการยาง ฯ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
13 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ นข 3079 แพร่ 1,962.38     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเจน มอเตอร์ จ ากดั บริษัท นิวเจน มอเตอร์ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
14 จา้งเหมาจดัท ารายการบัตรตรวจเงินเดือน 1,250.- เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
15 จา้งเหมาถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ 4,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
16 ค่าจา้งเชา่เวลาสถานีวทิยเุดือนกมุภาพันธ ์2562 2,140.- เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ สวท.แพร่ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.44/2562 ลว.28 ธ.ค.2561
17 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ นข 2979 แพร่ 8,320.- เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.76/2562 ลว.25 ก.พ.2562
18 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 3,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
19 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 4,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
20 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 4,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
21 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 918.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ฯ บริษัท ชมุศรีพาณิชยแ์พร่ฯ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
22 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยฯี หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยฯี เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.79/2562 ลว.8 ม.ีค.2562
23 จา้งเหมาเปิดสปอตประชาสัมพันธ ์เดือนกมุภาพันธ ์ 5,000.- เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ สวท.แพร่ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.51/2562 ลว.9 ม.ค.2562
24 จา้งเหมาถา่ยแบบคัดกรองความพร้อมด้านสุขภาพ 48,450.- เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.74/2562 ลว.20 ก.พ.2562
25 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 39,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครแพร่เมดิคอล หจก.นครแพร่เมดิคอล เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.80/2562 ลว.8 ม.ีค.2562
26 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 239,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยฯี หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยฯี เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.7/2562 ลว.27 ธ.ค.2561
27 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 12,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.64/2562 ลว.8 ก.พ.2562
28 จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อ 186,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. ไบโอเมดิซายด์ หจก. ไบโอเมดิซายด์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.21/2562 ลว.11 ม.ีค.2562
29 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย ์ประเภทเคร่ืองวดัความดันโลหิต 276,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. ไบโอเมดิซายด์ หจก. ไบโอเมดิซายด์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.20/2562 ลว.11 ม.ีค.2562
30 จดัซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจชนิดอตัโนมติั(AED) 187,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็.บี.ดี.เซอร์จคิอล ซัพพลาย จ ากดั บริษัท เอม็.บี.ดี.เซอร์จคิอล ซัพพลาย จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.63/2562 ลว.13 ม.ีค. 2562

เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.61/2562 ลว.1 ก.พ.2562

6 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายราช  วงค์ฉายา นายราช  วงค์ฉายา เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.17/2562 ลว.31 ต.ค.2561

5 27000.- เฉพาะเจาะจง นางแสงจนัทร์  แกว้มา นางแสงจนัทร์  แกว้มา

นายนิธ ิ แนวเล็กเฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิ/ีซ้ือจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา

1

2 10,200.- เฉพาะเจาะจง นางวสาวจารุพิตร  เอกภูมิ

18,000.- นายนิธ ิ แนวเล็ก

15,000.- นางสาวศิริวภิา  ค าชม นางสาวศิริวภิา  ค าชมเฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

ส.1/2562 ลว.1ต.ค. 2561

ส.2/2562 ลว.1ต.ค. 2561

ส.3/2562 ลว.1ต.ค. 2561

ส.4/2562 ลว.1ต.ค. 2561

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม พ.ศ.2562

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่

4 37,476.- หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง

นางวสาวจารุพิตร  เอกภูมิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

3



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิ/ีซ้ือจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม พ.ศ.2562

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่

31 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย ์ประเภท เคร่ืองผลิตออกซิเจน 150,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.19/2562 ลว.11 ม.ีค. 2562
32 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย ์ประเภทเคร่ืองปั่นฮีมาโตคริต 157,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.18/2562 ลว.11 ม.ีค. 2562
33 จดัซ้ือเคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ(์Doptone) 57,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล วนิ หจก.เมดิคอล วนิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข บส.81/2562 ลว.11 ม.ีค. 2562


