
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจา้งท าใบส าคัญ 3,300.- เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
2 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 13642.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.98/2562 ลว.1/4/2562
3 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 13642.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.98/2562 ลว.1/4/2562
4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2771.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
5 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
6 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
7 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
8 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
9 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

10 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 749.-. เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
11 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 738.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท. โทรคมนาคม บริษัท กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
12 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 7,383.- เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท. โทรคมนาคม บริษัท กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.8/2562 ลว.1/10/2561
13 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 12,300.50   เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.173.1/2562 ลว.30/8/2562
14 ค่าจดัซ้ือกล่องพลาสติก 1,475.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
15 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 600.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
16 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 8,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าเดือน กันยายน 2562
ค่าจา้งเหมาบริการนักทรัพยากรบุคคล
ประจ าเดือน กันยายน 2562

19 ค่าจา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 8,100.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.183/2562 ลว.11/9/2562
20 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ เลขทะเบียน กฉ 4037 9,500.63     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูลฯ บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูลฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.184/2562 ลว.11/9/2562
21 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ เลขทะเบียน ขฉ 2131 9,500.- เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.187/2562 ลว.19/9/2562
22 ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 2,440.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ น้ าด่ืมชื่นใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
23 ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือนกันยายน 2562 1,775.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ น้ าด่ืมชื่นใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
24 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 16,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.185/2562 ลว.13/9/2562
25 ค่าจา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 8,850.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.190/2562 ลว.20/9/2562
26 ค่าจา้งเหมารถ 14,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.วภิวา หจก.วภิวา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.182/2562 ลว.9/9/2562
27 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 3,496.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
28 ค่าจดัซ้ือหินคลุก 2,500.- เฉพาะเจาะจง นางเปมิกา อนุวงศ์ นางเปมิกา อนุวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
29 ค่าจา้งเหมาท าของที่ระลึก 37,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ ตาบุญ นายสุรศักด์ิ ตาบุญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.186.1/2562 ลว.16/9/2562
30 ค่าจา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 5,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.181/2562 ลว.6/9/2562
31 ค่าจา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 8,850.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.176/2562 ลว.2/9/2562
32 ค่าจา้งเหมาตกแต่งเวที 2,500.- เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ กล่ินจนัทร์ นางอนงค์ กล่ินจนัทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
33 ค่าจา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

17 33,790.- เฉพาะเจาะจง หจก.เพ็ญศรีบางจาก หจก.เพ็ญศรีบางจาก

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

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิี/ซ้ือจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.4/2562 ลว.1/10/2561

18 13,300.- เฉพาะเจาะจง นายปัญญา งานดี นายปัญญา งานดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.36/2562 ลว.1/7/2562



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิี/ซ้ือจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา

34 ค่าจา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
35 ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 3,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนิโลบล เหมืองค า นางสาวนิโลบล เหมืองค า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
36 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 4,500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากัด บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
37 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,650.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.175/2562 ลว.2/9/2562
38 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต์ 8,500.- เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.178/2562 ลว.3/9/2562
39 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต์ 2,700.- เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
40 ค่าจา้งเหมาท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 2,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
41 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 2,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
42 ค่าจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 9,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.168/2562 ลว.13/9/2562

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562

44 ค่าน้ าด่ืม 2,301.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ น้ าด่ืมชื่นใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
45 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต์ 3,900.- เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
46 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต์ 3,340.- เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
47 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 500.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
48 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 600.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
49 ค่าจา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 8,100.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.159/2562 ลว.20/8/2562
50 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 13,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.161/2562 ลว.20/8/2562
51 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 5,050.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.162/2562 ลว.20/8/2562
52 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 25,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.163/2562 ลว.22/8/2562
53 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 2,800.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
54 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
55 ค่าจา้งเหมาท าวดีีทัศน์ 6,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านยชู๊อป ร้านยชู๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.128/2562 ลว.31/5/2562
56 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 300.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
57 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 850.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
58 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 3,410.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
59 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 2,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

60 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 9128.50 เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.139.1/2562 ลว.28/6/2562
61 ค่าจา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 7,250.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.157/2562 ลว.15/8/2562
62 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 2,080.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
63 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 505.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
64 ค่าจา้งเหมาท าป้าย 13,450.- เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากัด บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.158/2562 ลว.20/8/2562
65 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 2,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
66 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 15,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.164/2562 ลว.22/8/2562
67 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 1,150.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.4/2562 ลว.1/10/256143 33,605.- เฉพาะเจาะจง หจก.เพ็ญศรีบางจาก หจก.เพ็ญศรีบางจาก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิี/ซ้ือจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา

68 ค่าจา้งเหมาท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 1,350.- เฉพาะเจาะจง หจก. ดิจโิต้ หจก. ดิจโิต้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562
ค่าจา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562
จา้งเหมายามรักษาความปลอดภัยส านักงานฯ
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562
จา้งเหมาพนักงานขับรถ
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562
จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทยแ์ผนไทย
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562
จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานโครงการก าจดัมาลาเรียฯ
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562
ค่าจา้งเหมาบริการนักทรัพยากรบุคคล
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562
จา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทยฉ์ุกเฉิน
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562

77 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 2907.50 เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
78 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต์ 1,700.- เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐการยาง หจก.ประเสริฐการยาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
79 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,400.- เฉพาะเจาะจง ร้านยชู๊อป ร้านยชู๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
80 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
81 จา้งเหมาผู้ด าเนินรายการวทิยส่ืุอสารสาธารณสุข 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ ซ้ือสมบูรณ์ นายเจริญศักด์ิ ซ้ือสมบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
82 ค่าเช่าเวลาสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2,140.- เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวัดแพร่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวัดแพร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
83 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต์ 3,500.- เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
84 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต์ 1,720.- เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
85 ค่าจดัซ้ือวสัดุประกอบการประชุม 5,100.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.188/2562 ลว.20/9/2562

ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด
ประจ าเดือน กันยายน 2562
ค่าจา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์
ประจ าเดือน  กันยายน 2562
จา้งเหมายามรักษาความปลอดภัยส านักงานฯ
ประจ าเดือน กันยายน 2562
จา้งเหมาพนักงานขับรถ
ประจ าเดือน กันยายน 2562

90 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายภาณุพัฒน์ ชัยนันท์ นายภาณุพัฒน์ ชัยนันท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.14/2562 ลว.28/2/2562

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข บส.150/2562 ลว.31 ก.ค.2562

89 7,590.- เฉพาะเจาะจง นายชนะศักด์ิ ตันมา นายชนะศักด์ิ ตันมา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข บส.13/2562 ลว.28 ก.พ.2562

88 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายราช  วงค์ฉายา นายราช  วงค์ฉายา

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.151/2562 ลว.31/7/2562

87 7,590.- เฉพาะเจาะจง นายวฒิุพงศ์ ต่างใจ นายวฒิุพงศ์ ต่างใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.156/2562 ลว.15/8/2562

86 27,000.- เฉพาะเจาะจง นางแสงจนัทร์ แก้วมา นางแสงจนัทร์ แก้วมา

นายปัญญา งานดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.36/2562 ลว.1/7/2562

76 10,200.- เฉพาะเจาะจง นางวสาวจารุพิตร  เอกภูมิ นางวสาวจารุพิตร  เอกภูมิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.2/2562 ลว.1 ต.ค. 2561

73 เฉพาะเจาะจง

74 เฉพาะเจาะจง

75 13,300.- เฉพาะเจาะจง

15,000.- นางสาวศิริวภิา  ค าชม

นายปัญญา งานดี

นางสาวศิริวภิา  ค าชม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.3/2562 ลว.1 ต.ค. 2561

18,000.- นายนิธ ิ แนวเล็ก นายนิธ ิ แนวเล็ก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.1/2562 ลว.1 ต.ค. 2561

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข บส.150/2562 ลว.31 ก.ค.2562

72 7,590.- เฉพาะเจาะจง นายชนะศักด์ิ ตันมา นายชนะศักด์ิ ตันมา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข บส.13/2562 ลว.28 ก.พ.2562

71 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายราช  วงค์ฉายา นายราช  วงค์ฉายา

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.151/2562 ลว.31/7/2562

70 3,795.- เฉพาะเจาะจง นายวฒิุพงศ์ ต่างใจ นายวฒิุพงศ์ ต่างใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.156/2562 ลว.15/8/2562

69 27,000.- เฉพาะเจาะจง นางแสงจนัทร์ แก้วมา นางแสงจนัทร์ แก้วมา
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(ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิี/ซ้ือจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา

91 ค่าเช่าเวลาสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2,140.- เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวัดแพร่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวัดแพร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
92 ค่าจา้งเหมาเผยแพร่ข่าว 4,000.- เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์แพร่ข่าว หนังสือพิมพ์แพร่ข่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
93 จา้งเหมาผู้ด าเนินรายการวทิยส่ืุอสารสาธารณสุข 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ ซ้ือสมบูรณ์ นายเจริญศักด์ิ ซ้ือสมบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
94 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 8,303.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.151.1/2562 ลว.31/7/2562
95 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
96 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
97 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
98 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 738.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท. โทรคมนาคม บริษัท กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
99 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 738.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท. โทรคมนาคม บริษัท กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

100 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 13642.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.98/2562 ลว.1/4/2562
101 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2771.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
102 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 7,383.- เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท. โทรคมนาคม บริษัท กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.8/2562 ลว.1/10/2561


