
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 44,810.0        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

 ค่าจา้งเชา่เวลาสถานีวทิยุ 2,140.- เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ สวท.แพร่ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
10 จา้งเหมาผู้ด าเนินรายการวทิยุ 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ  ซ้ือสมบูรณ์ นายเจริญศักด์ิ  ซ้ือสมบูรณ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
11 ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 8,109.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
12 ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 14,208.50      เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
13 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,550.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
14 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 3,780.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
15 ค่าถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ 5,220.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
16 ค่าถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ 2,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
17 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 8,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
18 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 13,642.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
19 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 749.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
20 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 749.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
21 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 749.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
22 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 1,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
23 ค่าจา้งตัดต้นไม ้กิ่งไม ้ต้นหญ้า สสจ.แพร่ 4,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน์  แกว้มา นางสาวศิริรัตน์  แกว้มา เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
24 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถฯ กง 4568 แพร่ 14,810.00      เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
25 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถฯ นข 2976 แพร่ 12,000.00      เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
26 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถฯ กง 9445 แพร่ 3,860.00        เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
27 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถฯ กฉ 3885 แพร่ 7,340.00        เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
28 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถฯ นข 2824 แพร่ 5,740.00        เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
29 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถฯ นข 2976 แพร่ 1,620.00        เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
30 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถฯ กฉ 8344 แพร่ 2,652.53        เฉพาะเจาะจง TOYOTA TOYOTA เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มถินุายน พ.ศ.2562

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิ/ีซ้ือจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มถินุายน พ.ศ.2562

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิ/ีซ้ือจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา

31 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 900.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั บริษัท ชมุศรีพาณิชแพร่ จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
32 ค่าวสัดุไฟฟ้า 200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยง่แซค้าวสัดุกอ่สร้าง บริษัท ยง่แซค้าวสัดุกอ่สร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
33 ค่าจา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,650.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
34 ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 6,750             เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
35 ค่าจา้งเหมาเปิดสปอตวทิยุ 16,000           เฉพาะเจาะจง หจก.มยรุุรกจิโฆษณา หจก.มยรุุรกจิโฆษณา เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข
36 ค่าจา้งเชา่เวลาสถานีวทิยุ 5,000.00        เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ สวท.แพร่ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้องตามเง่ือนไข


