
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทยแ์ผนไทย 18,000.- เฉพาะเจาะจง นายนิธ ิ แนวเล็ก นายนิธ ิ แนวเล็ก เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

2 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 10,200.- เฉพาะเจาะจง นางวสาวจารุพิตร  เอกภูมิ นางวสาวจารุพิตร  เอกภูมิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

3 จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานโครงการก าจดัมาลาเรียฯ 15,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวภิา  ค าชม นางสาวศิริวภิา  ค าชม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

4 จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,320.0        เฉพาะเจาะจง หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

5 จา้งเหมาท าความสะอาดส านักงานสาธารณสุข 27000.- เฉพาะเจาะจง นางแสงจนัทร์  แกว้มา นางแสงจนัทร์  แกว้มา เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

6 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภัยส านักงานฯ 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายราช  วงค์ฉายา นายราช  วงค์ฉายา เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

7 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ส านักงานสาธารณสุข 7,590.- เฉพาะเจาะจง นายชนะศักด์ิ  ตันมา นายชนะศักด์ิ  ตันมา เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

8 จา้งเหมาเจา้หน้าที่บันทึกขอ้มลู 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายภาณุพัฒน์  ชยันันท์ นายภาณุพัฒน์  ชยันันท์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

9 ค่าจา้งเชา่เวลาสถานีวทิยุ 2,140.- เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ สวท.แพร่ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
10 จา้งเหมาผู้ด าเนินรายการวทิยุ 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ  ซ้ือสมบูรณ์ นายเจริญศักด์ิ  ซ้ือสมบูรณ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
11 ค่าจา้งเหมาท าระบบน้ า 4,290.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสงกรานต์ เซอร์วสิ ร้านสงกรานต์ เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
12 ค่าจา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  กง 9445 แพร่ 1,750.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐการยาง 1549 หจก.ประเสริฐการยาง 1549 เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
13 จดัซ้ือน้ าด่ืม 2,781.00        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ น้ าด่ืมชื่นใจ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
14 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 2,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
15 ค่าถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ 700.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
16 ค่าถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ 21,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
17 ค่าถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ 97,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
18 ค่าถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ 7,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
19 ค่าจา้งเหมาเปิดสปอตประชาสัมพันธ์ 16,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มยรุา หจก.มยรุา เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
20 ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 11,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
21 ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 15,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชทูโอ แอท แพร่ จ ากดั บริษัท เอชทูโอ แอท แพร่ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
22 ค่าจดัซ้ือวสัดุประกอบการประชมุ 2,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
23 ค่าจา้งซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 10,350.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
24 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงน 1,430.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
25 จา้งเหมาท าวดีีทัศน์ 6,000.00        เฉพาะเจาะจง นายกติิศักด์ิ  กรรณิการ์ นายกติิศักด์ิ  กรรณิการ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
26 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 40,927.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
27 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 2,771.30        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
28 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 5,542.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
29 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 14,766.00      เฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
30 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 14,766.00      เฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิ/ีซ้ือจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

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

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่

31 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 738.30           เฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
32 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 2,214.90        เฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
33 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 2,247.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
34 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 2,247             เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
35 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 2,247             เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
36 ค่าจา้งเชา่เวลาสถานีวทิยุ 5,000.00        เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ สวท.แพร่ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
37 จา้งเหมา TO BE NUMBER ONE 35,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวชิชากร  แสนค า นายวชิชากร  แสนค า เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
38 จา้งเหมา TO BE NUMBER ONE 35,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวชิชากร  แสนค า นายวชิชากร  แสนค า เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
39 จา้งเหมา TO BE NUMBER ONE 35,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวภิูษิต  ค าสม นายวภิูษิต  ค าสม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
40 จา้งเหมา TO BE NUMBER ONE 35,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวภิูษิต  ค าสม นายวภิูษิต  ค าสม เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
41 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 270,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
42 ค่าจา้งเหมาท าจลุสาร 54,780.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
43 ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประชาสัมพันธผู้์สูงอายุ 225,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเตอร์โมบายท็อปฯ บริษัท อนิเตอร์โมบายท็อปฯ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
44 จา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 20,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเขยแพร่ท าป้าย ร้านเขยแพร่ท าป้าย เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
45 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 1,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
46 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 6,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
47 จา่งเหมาอดัและถอดเทป 2,500.00        เฉพาะเจาะจง นางมณัสนันท์  สืบสุโกศล นางมณัสนันท์  สืบสุโกศล เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
48 ค่าน้ าด่ืม 2,044.00        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ น้ าด่ืมชื่นใจ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
49 ค่าถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ 500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
50 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,440.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
51 ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 3,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านร้องกวางกอีปปี้แอนด์ปร้ิน ร้านร้องกวางกอีปปี้แอนด์ปร้ิน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
52 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,100.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
53 ค่าประกนัรถยนต์ 1,395.56        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยศรีประกนัภัย จ ากดั บริษัท ไทยศรีประกนัภัย จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
54 จดัซ้ือพานดอกไม้ 500.00           เฉพาะเจาะจง นายภุชงค์  ส าลีราช นายภุชงค์  ส าลีราช เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
55 จดัซ้ือพานดอกไม้ 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวมยรีุ  ภูติวรนาถ นางสาวมยรีุ  ภูติวรนาถ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข


