
วงเงินงบประมาณ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

(ราคากลาง) หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานโครงการก าจัดมาลาเรียฯ
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงานสาธารณสุข
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยส านักงานฯ
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้ล้ิมชัก 200,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ 21-ก.ย.-61 บส.0645 ลว.06 กันยายน 2561
8 ค่าจ้างเหมาผู้ด าเนินรายการวิทยุ เดือนกุมภาพันธ์ 1,000              เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ  ซ้ือสมบูรณ์ 28-ธ.ค.-61 บส.43/2562 ลว.28 ธ.ค.2561
9 จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 17,800.- เฉพาะเจาะจง นายกษิดิษด์ิ  อินขัด 21-ก.พ.-62 บส 75/2561 ลว.22 ก.พ. 2562

10 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ นข 2873 แพร่ 1,700.- เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐการยาง ฯ 4-ม.ีค.-62
11 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ นข 3079 แพร่ 1,962.38         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเจน มอเตอร์ จ ากัด 4-ม.ีค.-62
12 จ้างเหมาจัดท ารายการบัตรตรวจเงินเดือน 1,250.- เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ 27-ก.พ.-62
13 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 4,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ 4-ม.ีค.-62

1-ต.ค.-61

1-ต.ค.-61

1-ต.ค.-61

1-ต.ค.-61

บส.61/2562 ลว.1 ก.พ.2562

6 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายราช  วงค์ฉายา 31-ต.ค.-62 บส.17/2562 ลว.31 ต.ค.2561

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

5 27000.- เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์  แก้วมา
1-ก.พ.-62

4 37,476.- เฉพาะเจาะจง หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส

3 15,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวิภา  ค าชม

2 10,200.- เฉพาะเจาะจง นางวสาวจารุพิตร  เอกภูมิ

1 18,000.- เฉพาะเจาะจง นายนิธิ  แนวเล็ก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2,3 ช่วงเดือน มีนาคม 2562- พฤษภาคม 2562
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีซ้ือจ้าง ผู้ได้รับการเลือกและราคา วันทีข่ออนุมัติ



วงเงินงบประมาณ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

(ราคากลาง) หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2,3 ช่วงเดือน มีนาคม 2562- พฤษภาคม 2562
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีซ้ือจ้าง ผู้ได้รับการเลือกและราคา วันทีข่ออนุมัติ

14 ค่าจ้างเช่าเวลาสถานีวิทยุเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2,140.- เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ 28-ธ.ค.-61 บส.44/2562 ลว.28 ธ.ค.2561
15 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ นข 2979 แพร่ 8,320.- เฉพาะเจาะจง ต.รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 22-ก.พ.-62 บส.76/2562 ลว.25 ก.พ.2562
16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ 7-ก.พ.-62
17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ 7-ก.พ.-62
18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ 7-ก.พ.-62
19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 918.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชย์แพร่ฯ 4-ม.ีค.-62
20 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีฯ 28-ก.พ.-62 บส.79/2562 ลว.8 ม.ีค.2562
21 จ้างเหมาเปิดสปอตประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 5,000.- เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ 7-ม.ค.-62 บส.51/2562 ลว.09 ม.ค. 62
22 จ้างเหมาถ่ายแบบคัดกรองความพร้อมด้านสุขภาพ 48,450.- เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ 18-ก.พ.-62 บส.74/2562 ลว.20 ก.พ.2562
23 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 39,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นครแพร่เมดิคอล 4-ม.ีค.-62 บส.80/2562 ลว.8 ม.ีค.2562
24 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 239,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีฯ 24-ธ.ค.-61 บส.7/2562 ลว.27 ธ.ค.2561
25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 12,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ 8-ก.พ.-62 บส.64/2562 ลว.8 ก.พ.2562
26 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อ 186,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. ไบโอเมดิซายด์ 4-ม.ีค.-62 บส.21/2562 ลว.11 ม.ีค.2562
27 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทเคร่ืองวัดความดันโลหิต 276,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. ไบโอเมดิซายด์ 4-ม.ีค.-62 บส.20/2562 ลว.11 ม.ีค.2562
28 จัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 187,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด 4-ม.ีค.-62 บส.63/2562 ลว.13 ม.ีค. 2562
29 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท เคร่ืองผลิตออกซิเจน 150,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 4-ม.ีค.-62 บส.19/2562 ลว.11 ม.ีค. 2562
30 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทเคร่ืองปัน่ฮีมาโตคริต 157,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 4-ม.ีค.-62 บส.18/2562 ลว.11 ม.ีค. 2562
31 จัดซ้ือเคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ(์Doptone) 57,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล วิน 4-ม.ีค.-62 บส.81/2562 ลว.11 ม.ีค. 2562

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
1 ต.ค 61 ส.1/2562 ลว.1ต.ค. 256132 18,000.- เฉพาะเจาะจง นายนิธิ  แนวเล็ก



วงเงินงบประมาณ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

(ราคากลาง) หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2,3 ช่วงเดือน มีนาคม 2562- พฤษภาคม 2562
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีซ้ือจ้าง ผู้ได้รับการเลือกและราคา วันทีข่ออนุมัติ

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานโครงการก าจัดมาลาเรียฯ

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงานสาธารณสุข

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยส านักงานฯ

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส านักงานสาธารณสุข

ประจ าเดือน มีนาคม 2562
จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

40 ค่าจ้างเช่าเวลาสถานีวิทยุเดือนมีนาคม 2562 2,140.- เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ 28-ธ.ค.-61 บส.44/2562 ลว.28 ธ.ค.2561
41 จ้างเหมาผู้ด าเนินรายการวิทยุเดือน มีนาคม 2562 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ  ซ้ือสมบูรณ์ 28-ธ.ค.-61 บส.43/2562 ลว.28 ธ.ค.2561

1 ต.ค 61

1-ต.ค.-61

1-ก.พ.-62

บส.13/2562 ลว 28 ก.พ. 2562

39 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายภาณุพัฒน์  ชัยนันท์ 27-ก.พ.-62 บส 14/2561 ลว.28 ก.พ. 2562

25-ก.พ.-62
38 7,590.- เฉพาะเจาะจง นายชนะศักด์ิ  ตันมา

บส.61/2562 ลว.1 ก.พ.2562

37 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายราช  วงค์ฉายา 31-ต.ค.-61 บส.17/2562 ลว.31 ต.ค.2561

36 27000.- เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์  แก้วมา

ส.3/2562 ลว.1ต.ค. 2561

35 47,080.- เฉพาะเจาะจง หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 1-ต.ค.-61 ส.4/2562 ลว.1ต.ค. 2561

34 15,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวิภา  ค าชม

ส.1/2562 ลว.1ต.ค. 2561

33 10,200.- เฉพาะเจาะจง นางวสาวจารุพิตร  เอกภูมิ 1-ต.ค.-61 ส.2/2562 ลว.1ต.ค. 2561

32 18,000.- เฉพาะเจาะจง นายนิธิ  แนวเล็ก



วงเงินงบประมาณ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

(ราคากลาง) หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2,3 ช่วงเดือน มีนาคม 2562- พฤษภาคม 2562
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีซ้ือจ้าง ผู้ได้รับการเลือกและราคา วันทีข่ออนุมัติ

42 จ้างเหมาเผยแพร่ข่าว หนังสือพิมพ์เสียงแพร่ 4,000.- เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เสียงแพร่ 28-ธ.ค.-61 บส.46/2562 ลว.28 ธ.ค.2561
43 จ้างเหมาเผยแพร่ข่าว หนังสือพิมพ์แพร่ข่าว 4,000.- เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์แพร่ข่าว 28-ธ.ค.-61 บส.45/2562 ลว.28 ธ.ค.2561

44 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,400.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชย์แพร่ จ ากัด 22-ม.ีค.-62
45 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 450.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชย์แพร่ จ ากัด 22-ม.ีค.-62

46 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีฯ 26-ม.ีค.-62
47 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 650.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชย์แพร่ จ ากัด 4 ม.ีค. 2562
48 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์ 26-ม.ีค.-62
49 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 380.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ย่งแซค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 26-ม.ีค.-62
50 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 560.- เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีฯ 26-ม.ีค.-62
51 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,700.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 22-ม.ีค.-62
52 จ้างเหมาเปิดสปอตประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 5,000.- เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ 7-ม.ค.-62 บส.51/2562 ลว.09 ม.ค. 62
53 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 450.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชย์แพร่ จ ากัด 22-ม.ีค.-62
54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 48,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 22-ม.ีค.-62 บส.94/2562 ลว.22 ม.ีค.2562
55 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 18-ม.ีค.-62 บส.90/2562 ลว.19 ม.ีค.2562
56 น้ าด่ืมชื่นใจ 1,857.- เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมชื่นใจ 30-พ.ย.-61
57 จ้างยานพาหนะ 18,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท แพร่ยานยนต์ขนส่ง จ ากัด 11-ม.ีค.-62 บส.83/2562 ลว.15 ม.ีค.2562
58 จ้างเหมาท าแผ่นพับ 49,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 4-ม.ีค.-62 บส.89/2562 ลว.15 ม.ีค.2562
59 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 18,000.- เฉพาะเจาะจง นายนิธิ  แนวเล็ก 1-ต.ค.-61 ส.1/2562 ลว.1ต.ค. 2561
60 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 10,200.- เฉพาะเจาะจง นางวสาวจารุพิตร  เอกภูมิ 1-ต.ค.-61 ส.2/2562 ลว.1ต.ค. 2561



วงเงินงบประมาณ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

(ราคากลาง) หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2,3 ช่วงเดือน มีนาคม 2562- พฤษภาคม 2562
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีซ้ือจ้าง ผู้ได้รับการเลือกและราคา วันทีข่ออนุมัติ

61 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานโครงการก าจัดมาลาเรียฯ 15,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวิภา  ค าชม 1 ต.ค 61 ส.3/2562 ลว.1ต.ค. 2561
62 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,320.0         เฉพาะเจาะจง หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 1-ต.ค.-61 บซ.4/2562 ลว. 1 ต.ค. 2561
63 จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงานสาธารณสุข 27000.- เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์  แก้วมา 29-ม.ีค.-62 บส.97/2562 ลว.29 ม.ีค.2562
64 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยส านักงานฯ 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายราช  วงค์ฉายา 31-ต.ค.-61 บส.17/2562 ลว.31 ต.ค.2561
65 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส านักงานสาธารณสุข 7,590.- เฉพาะเจาะจง นายชนะศักด์ิ  ตันมา 25-ก.พ.-62 บส.13/2562 ลว 28 ก.พ. 2562
66 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 10,000.- เฉพาะเจาะจง นายภาณุพัฒน์  ชัยนันท์ 27-ก.พ.-62 บส 14/2561 ลว.28 ก.พ. 2562
67 ค่าจ้างเช่าเวลาสถานีวิทยุ 2,140.- เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ 28-ธ.ค.-61 บส.44/2562 ลว.28 ธ.ค.2561
68 จ้างเหมาผู้ด าเนินรายการวิทยุ 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญศักด์ิ  ซ้ือสมบูรณ์ 28-ธ.ค.-61 บส.43/2562 ลว.28 ธ.ค.2561
69 ค่าจ้างเหมาท าระบบน้ า 4,290.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสงกรานต์ เซอร์วิส 29-ม.ีค.-62
70 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  กง 9445 แพร่ 1,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐการยาง 1549 10-เม.ย.-62
71 จัดซ้ือน้ าด่ืม 2,781.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ 30-พ.ย.-62
72 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชแพร่ จ ากัด 14-พ.ค.-62
73 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 700.00            เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์เซอร์วิส 14-พ.ค.-62
74 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 21,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์เซอร์วิส 17-ม.ค.-62 บส.55/2562 ลว.18 ม.ค. 62
75 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 97,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์เซอร์วิส 25-ม.ีค.-62 บส.96/2562 ลว.29 ม.ีค. 62
76 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 7,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์เซอร์วิส 25-ม.ีค.-62 บส.95/2565 ลว.29 ม.ีค. 62
77 ค่าจ้างเหมาเปิดสปอตประชาสัมพันธ์ 16,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.มยุรา 5-เม.ย.-62 บส.99/2562 ลว.09 เม.ย. 62
78 ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 11,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 29-ม.ีค.-62 บส.102/2562 ลว.9 เม.ย. 62
79 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชทูโอ แอท แพร่ จ ากัด 9-เม.ย.-62 บส.103/2562 ลว. 9 เม.ย. 62



วงเงินงบประมาณ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

(ราคากลาง) หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2,3 ช่วงเดือน มีนาคม 2562- พฤษภาคม 2562
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีซ้ือจ้าง ผู้ได้รับการเลือกและราคา วันทีข่ออนุมัติ

80 ค่าจัดซ้ือวัสดุประกอบการประชุม 2,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชแพร่ จ ากัด 18-เม.ย.-62
81 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 10,350.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 29-ม.ีค.-62 บส.101/2562 ลว.9 เม.ย. 62
82 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงน 1,430.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชแพร่ จ ากัด 26-เม.ย.-62
83 จ้างเหมาท าวีดีทัศน์ 6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิติศักด์ิ  กรรณิการ์ 22-ม.ีค.-62 บส.91/2562 ลว.22 ม.ีค. 62
84 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 40,927.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 1-ต.ค.-61 บส.2/2562 ลว.01 ต.ค.2561
85 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2,771.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 1-ต.ค.-61 บส.6/2562 ลว.01 ต.ค.2561
86 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 5,542.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 1-ต.ค.-61 บส.5/2562 ลว.01 ต.ค.2561
87 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 14,766.00       เฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 1-ต.ค.-61 บส.3/2562 ลว.01 ต.ค.2561
88 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 14,766.00       เฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 1-ต.ค.-61 บส.3/2562 ลว.01 ต.ค.2561
89 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 738.30            เฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 1-ต.ค.-61 บส.8/2562 ลว.01 ต.ค.2561
90 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2,214.90         เฉพาะเจาะจง บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 1-ต.ค.-61 บส.4/2562 ลว.01 ต.ค.2561
91 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2,247.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 1-ต.ค.-61 บส.7/2562 ลว.01 ต.ค.2561
92 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2,247.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 1-ต.ค.-61 บส.7/2562 ลว.01 ต.ค.2561
93 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2,247.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 1-ต.ค.-61 บส.7/2562 ลว.01 ต.ค.2561
94 ค่าจ้างเช่าเวลาสถานีวิทยุ 5,000.00         เฉพาะเจาะจง สวท.แพร่ 7-ม.ค.-62 บส.51/2562 ลว.09 ม.ค. 62
95 จ้างเหมา TO BE NUMBER ONE 35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิชชากร  แสนค า 12-ม.ีค.-62 บส.84/2562 ลว 15 ม.ีค. 62
96 จ้างเหมา TO BE NUMBER ONE 35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิชชากร  แสนค า 12-ม.ีค.-62 บส 85/2562 ลว.15 ม.ีค. 62
97 จ้างเหมา TO BE NUMBER ONE 35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิภูษิต  ค าสม 12-ม.ีค.-62 บส.87/2562 ลว.15 ม.ีค. 62
98 จ้างเหมา TO BE NUMBER ONE 35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิภูษิต  ค าสม 12-ม.ีค.-62 บส.86/2562 ลว.15 ม.ีค. 62



วงเงินงบประมาณ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

(ราคากลาง) หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2,3 ช่วงเดือน มีนาคม 2562- พฤษภาคม 2562
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธ/ีซ้ือจ้าง ผู้ได้รับการเลือกและราคา วันทีข่ออนุมัติ

99 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 270,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 22-เม.ย.-62 บส. 31/2562 ลว.8 พ.ค. 62
100 ค่าจ้างเหมาท าจุลสาร 54,780.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศไพศาลการพิมพ์ 18-ม.ีค.-62 บส.74/2562 ลว.20 ก.พ.2562
101 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ 225,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์โมบายท็อปฯ 5-เม.ย.-62 บส.30/2562 ลว.22 เม.ย.2562
102 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเขยแพร่ท าป้าย 12-ม.ีค.-62 บจ.88/2562 ลว.30 ม.ีค.62
103 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชแพร่ จ ากัด 5-เม.ย.-62
104 จ่างเหมาอัดและถอดเทป 2,500.00         เฉพาะเจาะจง นางมณัสนันท์  สืบสุโกศล 3-เม.ย.-62
105 ค่าน้ าด่ืม 2,044.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชื่นใจ 28-ก.พ.-62
106 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.โชติสุวรรณ์อินเตอร์เซอร์วิส 10-เม.ย.-62
107 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,440.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 22-ม.ีค.-62
108 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5-เม.ย.-62 บส. 98/2562 ลว.5 เม.ย 62
109 จัดซ้ือพานดอกไม้ 500.00            เฉพาะเจาะจง นายภุชงค์  ส าลีราช 22-ก.พ.-62
110 จัดซ้ือพานดอกไม้ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี  ภูติวรนาถ 26-ม.ีค.-62


