
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

(ราคากลาง) โดยสังเขป หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง

1 จ้างเหมาท าเกยีรติบัตรพร้อมกรอบ 9,350.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดิจิโต้ หจก.ดิจิโต้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.154.1/2562 ลว.9ส.ค.2562
2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 9,580.- เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากดั บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.153/2562 ลว.9ส.ค.2562
3 จัดซ้ือสายฉีดช าระ 900.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ยง่แซค้าวสัดุกอ่สร้าง บริษัท ยง่แซค้าวสัดุกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 9,170.- เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะภัณฑ์พาณิชย์ ร้านบูรณะภัณฑ์พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.153.1/2562 ลว.9ส.ค.2562
5 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถฯ นข 3079 แพร่ 7,839.36     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเจนมอเตอร์ บริษัท นิวเจนมอเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.151.1/2562 ลว.1ส.ค.2562
6 จ้างเหมาท าเกยีรติบัตร 2,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
7 จ้างเหมาผู้ด าเนินรายการวทิยส่ืุอสารสาธารณสุข 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ ซ้ือสมบูรณ์ นายเจริญศักด์ิ ซ้ือสมบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
8 ค่าเช่าเวลาสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2,140.- เฉพาะเจาะจง สถานีวทิยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย จงัหวดัแพร่ สถานีวทิยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย จงัหวดัแพร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
9 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.154/2562 ลว.9ส.ค.2562

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562

11 จัดซ้ือถังขยะแบบใสฝาสี 48,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั บริษัท ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.152/2562 ลว.6ส.ค.2562
12 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 235.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ยง่แซค้าวสัดุกอ่สร้าง บริษัท ยง่แซค้าวสัดุกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
13 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 522.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
14 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
15 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
16 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
17 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
18 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
19 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 749.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
20 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 738.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท. โทรคมนาคม บริษัท กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
21 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 738.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท. โทรคมนาคม บริษัท กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
22 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 2,771.30     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
23 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 2,771.30     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
24 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 2,771.30     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน บริษัท ทีโอที จ ากดั มหาชน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
25 ค่าจ้างเหมาจัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์ 10,990.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.142.1/2562 ลว.5ก.ค.2562
26 จ้างเหมาเผยแพร่ข่าวสารในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ 1,000.- เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร่ หนังสือพิมพ์เสียงแพร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
27 จ้างเหมาเผยแพร่ข่าวสารในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ 1,000.- เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร่ หนังสือพิมพ์เสียงแพร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
28 จ้างเหมาเผยแพร่ข่าวสารในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ 1,000.- เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองแพร่ หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองแพร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
29 จ้างเหมาเผยแพร่ข่าวสารในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ 1,000.- เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองแพร่ หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองแพร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทยแ์ผนไทย
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานโครงการก าจัดมาลาเรียฯ
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทยฉ์ุกเฉิน
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.2/2562 ลว.1 ต.ค. 256132 10,200.- เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุพิตร  เอกภูมิ นางสาวจารุพิตร  เอกภูมิ

ส.1/2562 ลว.1 ต.ค. 256130

31 15,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวภิา  ค าชม นางสาวศิริวภิา  ค าชม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.3/2562 ลว.1 ต.ค. 2561

18,000.- เฉพาะเจาะจง นายนิธ ิ แนวเล็ก นายนิธ ิ แนวเล็ก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัแพร่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิ/ีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา

หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.4/2562 ลว.1ต.ค. 256110 38,514.- เฉพาะเจาะจง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

(ราคากลาง) โดยสังเขป หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัแพร่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิ/ีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา

จ้างเหมาท าความสะอาด
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562
จ้างเหมาพนักงานขับรถ
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562

36 จัดซ้ือวสัดุ 5,737.- เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะภัณฑ์พาณิชย์ ร้านบูรณะภัณฑ์พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.144/2562 ลว.24ก.ค.2562
37 จ้างเหมาท าตรายาง 3,760.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
38 ค่าจ้างจัดบูธนิทรรศการ 20,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากดั บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.145/2562 ลว.26ก.ค.2562
39 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 997.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
40 ค่าจ้างเหมาท าใบประกาศเกยีรติบัตร 1,820.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
41 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,410.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.147/2562 ลว.26ก.ค.2562
42 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 27,925.- เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะภัณฑ์พาณิชย์ ร้านบูรณะภัณฑ์พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.146/2562 ลว.26ก.ค.2562
43 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 44,743.- เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะภัณฑ์พาณิชย์ ร้านบูรณะภัณฑ์พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.148/2562 ลว.26ก.ค.2562
44 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 3,000.- เฉพาะเจาะจง นางผ่องพันธ ์หนองแส นางผ่องพันธ ์หนองแส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
45 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 57,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.149/2562 ลว.30ก.ค.2562
46 ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากดั บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
47 ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร 2,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ หจก.โชติสุวรรณ์อนิเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
48 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 300.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
49 ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ด 3,250.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
50 ค่าจ้างเหมาท าป้าย 450.- เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากดั บริษัท น้ าทองมีเดีย จ ากดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
51 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถฯ 2,700.- เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
52 ค่าซ้ือวสัดุส านักงาน 700.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ บริษัท ชุมศรีพาณิชยแ์พร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
53 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก.เวลิด์ไวด์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
54 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2,550.- เฉพาะเจาะจง ยชู๊อป ยชู๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข
55 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืม 2,442.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ น้ าด่ืมชื่นใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.13/2562 ลว.28ก.พ.256235 7,590.- เฉพาะเจาะจง นายชนะศักด์ิ ตันมา นายชนะศักด์ิ ตันมา

นายราช วงศ์ฉายา นายราช วงศ์ฉายา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.142/2562 ลว.1ก.ค.2562

33 27,000.- เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์ แกว้มา นางแสงจันทร์ แกว้มา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข ส.141/2562 ลว.1ก.ค.2562

34 9,000.- เฉพาะเจาะจง



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

(ราคากลาง) โดยสังเขป หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัแพร่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิ/ีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการเลือกและราคา


