
แบบ   สขร. 1

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

1 น้้ำมันเช้ือเพลิง กองช่ำง 250.42               เฉพาะเจาะจง ค าปันบริการ ค าปันบริการ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

2 น้ ามันเช้ือเพลิง สป+กู้ชีพ 18,837.28           เฉพาะเจาะจง ค าปันบริการ ค าปันบริการ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

3 น้ ามันเช้ือเพลิง กองสาธารณสุข 12,616.80           เฉพาะเจาะจง ค าปันบริการ ค าปันบริการ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

4 นม ศพด. เดือน มกรำคม จ้ำนวน 20 วัน 15,170.80           เฉพาะเจาะจง บ.โกลด์มิลค์ บ.โกลด์มิลค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน สป. 8,790.00            เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็ม.ที.ที แพร่เคร่ือง

เขียน
บ.เอ็ม.ที.ที แพร่เคร่ือง

เขียน
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

6 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  สป. 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.โชติสุวรรณ
อินเตอร์เซอ์วิส

หจก.โชติสุวรรณ
อินเตอร์เซอ์วิส

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

7 ซ้ือเคร่ืองเป่ำลม จ้ำนวน 2 เคร่ือง 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนสำรภีเซฟต้ีไฟร์ ร้านสารภีเซฟต้ีไฟร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

8 ซ้ือเคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบดิจิตอล 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เฮลธ์ แอนด์ ซัพพลำย เฮลธ์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

9 ซ้ือกรวดคละ ม.17 19,900.00 เฉพาะเจาะจง สุมำลีพำณิชย์ สุมาลีพาณิชย์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคา

ท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา
เหตุผผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป
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10 จ้ำงซ่อมแซมรถกู้ชีพ กจ 3574 แพร่ 6,015.54            เฉพำะเจำะจง
บ.โตโยต้ำแพร่หล่อ

ตระกูล
บ.โตโยต้าแพร่หล่อ

ตระกูล
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

11 จ้ำงซ่อมรถดับเพลิง บพ 5006 แพร่ 14,000.00           เฉพำะเจำะจง แพร่ตะวันกำรดับเพลิง แพร่ตะวันการดับเพลิง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

12 จ้ำงเหมำกู้เคร่ืองสูบน้้ำตกบ่อและเป่ำล้ำงบ่อบำดำล ม.3            20,000.00 เฉพำะเจำะจง สิรภพบำดำล สิรภพบาดาล เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

13 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด้ำ 2,600.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อปวิวพ้อยท์ หจก.ท็อปวิวพ้อยท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

14 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สนง. 17,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อปวิวพ้อยท์ หจก.ท็อปวิวพ้อยท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

15 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงศรีวรรณ ยำสมุด นางศรีวรรณ ยาสมุด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

16 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-4702 แพร่ 2,350.00            เฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง พรอยแหวน นายบุญส่ง พรอยแหวน เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

17 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ 2,160.00            เฉพำะเจำะจง นำงธิดำ บุญธรรม นางธิดา บุญธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

18 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง 3,585.00            เฉพำะเจำะจง นำงศรีวรรณ ยำสมุด นางศรีวรรณ ยาสมุด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

19 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง 1,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยณิศพงค์ พงศ์สุรำงค์ นายณิศพงค์ พงศ์สุรางค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

20 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,950.00            เฉพำะเจำะจง นำยพนมรุ้ง เทียมยศ นายพนมรุ้ง เทียมยศ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

21 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 2,400.00            เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร หล้ำค้ำมี นายเกรียงไกร หล้าค ามี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

22 จ้างเหมา ผช. จนท. พัสดุ 7,500.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนพร  จินารักษ์ น.ส.ธนพร  จินารักษ์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
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23 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 9,000.00            เฉพำะเจำะจง นายพร้อมพงศ์  ธงชัย นายพร้อมพงศ์  ธงชัย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

24 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 8,000.00            เฉพำะเจำะจง นายสุริยัน อ่างอินทร์ นายสุริยัน อ่างอินทร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

25 จ้างเหมา ศูนย์สูบน้ า 7,500.00            เฉพำะเจำะจง นายกิตตินันท์  ราชยา นายกิตตินันท์  ราชยา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

26 จ้างเหมา ศูนย์สูบน้ า 7,500.00            เฉพำะเจำะจง นายวีรพันธ์ เงาทอง นายวีรพันธ์ เงาทอง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

27 จ้ำงเหมำช่ำงก่อสร้ำง 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพคุณ ใจงำม นายนพคุณ ใจงาม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

28 จ้างเหมาพนักงานป้องกัน 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นายสหรัฐ จินาป้าน นายสหรัฐ จินาป้าน เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

29 จ้างเหมาพนักงานป้องกัน 8,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปิยนุช  ป๋ันแดง น.ส.ปิยนุช  ป๋ันแดง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

30 จ้างเหมาพนักงานป้องกัน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิภพ  กาศสนุก นายพิภพ  กาศสนุก เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

31 จ้างเหมาพนักงานป้องกัน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล นาระเดช นายมงคล นาระเดช เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

32 จ้างเหมาพนักงานป้องกัน 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรพีภัทร  เสาระวะ นายรพีภัทร  เสาระวะ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

33 จ้างเหมาพนักงานป้องกัน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยเสกสรรค์ ค้ำเครือ นายเสกสรรค์ ค าเครือ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

34 จ้างเหมา เขมจิรา (ท าความสะอาด สนง.) 6,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เขมจิรา  จรัสชัย น.ส.เขมจิรา  จรัสชัย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
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35 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุมนุม  อุตสี นายชุมนุม  อุตสี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

36 จ้ำงเหมำพนักงำนป้องกันศูนย์บ้ำนลูนิเกตุ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล  กาศสนุก นายอนุกูล  กาศสนุก เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

37 ค่ำน้้ำด่ืม เดือน มกรำคม 2564 995.00               เฉพาะเจาะจง นำยวันชัย เสนำธรรม นำยวันชัย เสนำธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง


