
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลสัญญาเตือน  18,360.00            18,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 18,360.00      ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 18,360.00          -เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

Stroke ตีโครงไม้พร้อมติดต้ัง -บริการรวดเร็ว ยส 0332.1/4/2565

จ านวน  1  รายการ -เสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล10สัญญาเตือน  18,360.00            18,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 18,360.00      ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 18,360.00          -เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

เส่ียงฆ่าตัวตาย ตีโครงไม้พร้อมติดต้ัง -บริการรวดเร็ว ยส 0332.1/5/2565

จ านวน  1  รายการ -เสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลรณรงค์ลด 12,000.00            12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 12,000.00      ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 12,000.00          -เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล พร้อมติดต้ัง -บริการรวดเร็ว ยส 0332.1/6/2565

จ านวน  1  รายการ -เสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564

4 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ตค.64 10,900.00            10,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม 10,900.00      หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม 10,900.00          -เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

จ านวน  1  รายการ -บริการรวดเร็ว ยส 0332.1/2/2565

-เสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 30  กันยายน 2564

5 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง พย.64 12,400.00            12,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม 12,400.00      หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม 12,400.00          -เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

จ านวน  1  รายการ -บริการรวดเร็ว ยส 0332.1/3/2565

-เสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564

6 จ้างเหมาซ่อมระบบแอร์รถยนต์ส่วน 1,400.00              1,400.00 เฉพาะเจาะจง พรชัยอีเล็กโทรนิคส์ 1,400.00       พรชัยอีเล็กโทรนิคส์ 1,400.00           -เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

ราชการ กค 1954 ยโสธร -บริการรวดเร็ว ยส 0332.1/3/2565

จ านวน  1 รายการ -เสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564

7 ซ้ือแบตเตอร่ีเปล่ียนรถยนต์ส่วน 2,520.00              2,520.00 เฉพาะเจาะจง จิตรเจริญคาร์แคร์ 2,520.00       จิตรเจริญคาร์แคร์ 2,520.00           -เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราชการ กค 1954 ยโสธร -บริการรวดเร็ว ยส 0332.1/4/2565

จ านวน  1  รายการ -เสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564

75,940.00          

 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
                                                       วันท่ี   25  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

                                                          (ลงช่ือ)……………........………………………….ผู้รำยงำน
                                                       (นำยศิริพล  ตริเทพ)



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างเหมาต่อพรบ.รถยนต์ส่วนราชการ 3,655.12              3,655.12 เฉพาะเจาะจง วิริยะประกันภัย 3,655.12       วิริยะประกันภัย 3,655.12           -เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

จ านวน 4 คัน โดยนางบุญเจริญศรี ศรไชย โดยนางบุญเจริญศรี ศรไชย -บริการรวดเร็ว ยส 0332.1/7/2565

จ านวน  1  รายการ -เสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564

3,655.12           

 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

                                                          (ลงช่ือ)……………........………………………….ผู้รำยงำน

                                                       (นำยศิริพล  ตริเทพ)

                                                       วันท่ี   25  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี









1. หน่วยงาน   :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

2. เลขท่ีโครงการ  :  64127291751

3. ช่ือโครงการ  : ขอจ้างเหมาท าป้ายไวนิลสัญญาณเตือน Stroke ตีโครงไม้พร้อมติดต้ัง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ  : 18,360.-  บาท

5. ราคากลาง  : 18,360.-  บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา  มีดังน้ี

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 3350600225323 ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 18,360.00         

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือผู้ขาย เลขท่ีสัญญาในระบบ เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

e - GP ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง (บาท)

1 3350600225323 ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 641214235979 ยส 0332.1/4/2565 25/11/2564 18,360.00   ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา

จ้างเหมาท าป้ายไวนิลสัญญาณเตือน Stroke ตีโครงไม้พร้อมติดต้ัง



1. หน่วยงาน   :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

2. เลขท่ีโครงการ  :  64127292370

3. ช่ือโครงการ  : ขอจ้างเหมาท าป้าย 10 สัญญาณเตือนเส่ียงฆ่าตัวตาย ตีโครงไม้พร้อมติดต้ัง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ  : 18,360.-  บาท

5. ราคากลาง  : 18,360.-  บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา  มีดังน้ี

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 3350600225323 ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 18,360.00         

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือผู้ขาย เลขท่ีสัญญาในระบบ เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

e - GP ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง (บาท)

1 3350600225323 ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 641214236367 ยส 0332.1/5/2565 25/11/2564 18,360.00   ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา

จ้างเหมาท าป้าย 10 สัญญาณเตือนเส่ียงฆ่าตัวตาย ตีโครงไม้พร้อมติดต้ัง



1. หน่วยงาน   :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

2. เลขท่ีโครงการ  :  64127292620

3. ช่ือโครงการ  : ขอจ้างเหมาท าป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล พร้อมติดต้ัง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ  : 12,000.-  บาท

5. ราคากลาง  : 12,000.-  บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา  มีดังน้ี

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 3350600225323 ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 12,000.00         

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือผู้ขาย เลขท่ีสัญญาในระบบ เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

e - GP ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง (บาท)

1 3350600225323 ร้านด็อกเตอร์ปร้ินพลัส 641214236544 ยส 0332.1/6/2565 25/11/2564 12,000.00   ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา

จ้างเหมาท าป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล พร้อมติดต้ัง



1. หน่วยงาน   :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

2. เลขท่ีโครงการ  :  

3. ช่ือโครงการ  : ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ตค.64   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ  : 10,900.-  บาท

5. ราคากลาง  : 10,900.-  บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา  มีดังน้ี

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 0353553000594 หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม 10,900.00         

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือผู้ขาย เลขท่ีสัญญาในระบบ เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

e - GP ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง (บาท)

1 0353553000594 หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม ยส 0332.1/2/2565 30/09/2564 10,900.00   ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ตค.64



1. หน่วยงาน   :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

2. เลขท่ีโครงการ  :  

3. ช่ือโครงการ  : ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง พย.64   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ  : 12,400.-  บาท

5. ราคากลาง  : 12,400.-  บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา  มีดังน้ี

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 0353553000594 หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม 12,400.00         

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือผู้ขาย เลขท่ีสัญญาในระบบ เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

e - GP ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง (บาท)

1 0353553000594 หจก.ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม ยส 0332.1/3/2565 29/10/2564 12,400.00   ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา

ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง พย.64



1. หน่วยงาน   :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

2. เลขท่ีโครงการ  :  

3. ช่ือโครงการ  : ขอจ้างเหมาซ่อมระบบแอร์รถยนต์ส่วนราชการ กค 1954 ยโสธร   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ  : 1,400.-  บาท

5. ราคากลาง  : 1,400.-  บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา  มีดังน้ี

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 3901200098362 พรชัยอีเล็กโทรนิคส์ 1,400.00           

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือผู้ขาย เลขท่ีสัญญาในระบบ เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

e - GP ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง (บาท)

1 3901200098362 พรชัยอีเล็กโทรนิคส์ ยส 0332.1/3/2565 14/12/2564 1,400.00     ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา

จ้างเหมาซ่อมระบบแอร์รถยนต์ส่วนราชการ กค 1954 ยโสธร



1. หน่วยงาน   :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

2. เลขท่ีโครงการ  :  

3. ช่ือโครงการ  : ขอซ้ือแบตเตอร่ีเปล่ียนรถยนต์ส่วนราชการ กค 1954 ยโสธร   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ  : 2,520.-  บาท

5. ราคากลาง  : 2,520.-  บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา  มีดังน้ี

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 3440400673381 จิตรเจริญคาร์แคร์ 2,520.00           

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือผู้ขาย เลขท่ีสัญญาในระบบ เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

e - GP ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง (บาท)

1 3440400673381 จิตรเจริญคาร์แคร์ ยส 0332.1/4/2565 14/12/2564 2,520.00     ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา

ซ้ือแบตเตอร่ีเปล่ียนรถยนต์ส่วนราชการ กค 1954 ยโสธร



1. หน่วยงาน   :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

2. เลขท่ีโครงการ  :  

3. ช่ือโครงการ  : ขอจ้างเหมาต่อพรบ.รถยนต์ส่วนราชการจ านวน 4 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ  : 3,655.12.-  บาท

5. ราคากลาง  : 3,655.12.-  บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา  มีดังน้ี

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 3321000017917 วิริยะประกันภัย 3,655.12           

โดยนางบุญเจริญศรี ศรไชย

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือผู้ขาย เลขท่ีสัญญาในระบบ เลขท่ีสัญญา/ วันท่ีท าสัญญา/ จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

e - GP ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ-ส่ังจ้าง (บาท)

1 3321000017917 วิริยะประกันภัย ยส 0332.1/7/2565 22/12/2564 3,655.12     ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

โดยนางบุญเจริญศรี ศรไชย ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

รายการพิจารณา

จ้างเหมาต่อพรบ.รถยนต์ส่วนราชการจ านวน 4 คัน


