
รายชื่อผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันที่
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาและราคาที่ และราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสังเขป ของสัญญาหรือ

ที่ ซ้ือหรือจ้าง เสนอ หรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้อ
หรือจ้าง

1 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ ๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เจาะจง บจก.ซี เค ไฟว์ฯ บจก.ซี เค ไฟว์ฯ ราคาทีเ่หมาะสม 3 มค.61
จ านวน 2 รายการ เสนอราคา 1,600.- บาท ราคา 1,900.- บาท

2 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ ๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ เจาะจง หจก.หาดใหญ่ เอ็นทฯี หจก.หาดใหญ่ เอ็นทฯี ราคาทีเ่หมาะสม 8 มค.61
จ านวน 2 รายการ เสนอราคา 2,800.- บาท ราคา 2,800.- บาท

3 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ ๑,๘๕๐.๐๐ ๑,๘๕๐.๐๐ เจาะจง หจก.ช้างแก้วปโิตรเลียม หจก.ช้างแก้วปโิตรเลียม ราคาทีเ่หมาะสม 10 มค.61
จ านวน 2 รายการ เสนอราคา 1,850.- บาท ราคา 1,850.- บาท

4 จ้างเหมาบริการ รถโดยสารฯ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เจาะจง ร้านภทูรายทวัร์ ร้านภทูรายทวัร์ ราคาทีเ่หมาสม 15 มค.61
จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 60,000.- บาท ราคา 60,000.- บาท

๕ จ้างเหมาฯ ซ่อม นง - 6941 นบ ๖,๒๘๕.๑๘ ๖,๒๘๕.๑๘ เจาะจง บจก.สยามนิสสันฯ บจก.สยามนิสสันฯ ราคาทีเ่หมาะสม 16 มค.61
จ านวน 11 รายการ เสนอราคา 6,285.18 บาท ราคา 6,285.18 บาท

6 จ้างเหมาบริการ จัดท าปา้ยฯ ๑,๓๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เจาะจง ร้านเปิล้ ท าปา้ย ร้านเปิล้ ท าปา้ย ราคาทีเ่หมาสม 26 มค.61
จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 1,300.- บาท ราคา 1,300.- บาท

๗ จ้างเหมาฯ ซ่อม นข 8534 สข. ๕๒๙.๘๖ ๕๒๙.๘๖ เจาะจง บจก.โตโยต้าสงขลาฯ บจก.โตโยต้าสงขลาฯ ราคาทีเ่หมาะสม 29 มค.61
จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 529.86 บาท ราคา 529.86 บาท

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......มกราคม ๒๕๖๑.....
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา

วันที ่...๓๑....เดือน.........มกราคม........พ.ศ....๒๕๖๑



๘ จ้างเหมาฯ ซ่อม นข 7466สข. ๒,๒๗๓.๗๕ ๒,๒๗๓.๗๕ เจาะจง บจก.พธิานพาณิชย์ฯ บจก.พธิานพาณิชย์ฯ ราคาทีเ่หมาะสม 29 มค.61
จ านวน 2 รายการ เสนอราคา 2,273.75 บาท ราคา 2,273.75 บาท

๙ จ้างเหมาฯ รักษาความปลอดภยั ๘,๓๐๐.๐๐ ๘,๓๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายกิติพงศ์  วิรุณสาร นายกิติพงศ์  วิรุณสาร ราคาทีเ่หมาะสม 29 มค.61
จ านวน ๑ รายการ เสนอราคา 8,300.- บาท ราคา 8,300.- บาท

๑๐ จ้างเหมาฯ รักษาความปลอดภยั ๘,๓๐๐.๐๐ ๘,๓๐๐.๐๐ เจาะจง นายด ารงค์ฤทธิ์  ถีราวุฒิ นายด ารงค์ฤทธิ์ ถีราวุฒิ ราคาทีเ่หมาะสม 29 มค.61
จ านวน ๑ รายการ เสนอราคา 8,300.- บาท ราคา 8,300.- บาท

๑๑ จ้างเหมาฯ พนักงานบริหารทัว่ไป ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ เจาะจง นางสุดา  คงประดิษฐ์ นางสุดา  คงประดิษฐ์ ราคาทีเ่หมาะสม 29 มค.61
จ านวน ๑ รายการ เสนอราคา 7,500.- บาท ราคา 7,500.- บาท

๑๒ จ้างเหมาฯ ปรับแต่งภมูิทศัน์ ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เจาะจง นายเปรม ถีราวุฒิ นายเปรม ถีราวุฒิ ราคาทีเ่หมาะสม 29 มค.61
จ านวน ๑ รายการ เสนอราคา 2,500.- บาท ราคา 2,500.- บาท

๑๓ จ้างเหมาฯ พนักงานขับรถยนต์ ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ เจาะจง นายพชิชากร  บวัทอง นายพชิชากร  บงัทอง ราคาทีเ่หมาะสม 30 มค.61
จ านวน ๑ รายการ เสนอราคา 7,500.- บาท ราคา 7,500.- บาท

๑๔ จ้างเหมาฯ พนักงานขับรถยนต์ ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ เจาะจง นายคมกฤช  รัตนมุสิทธิ์ นายคมกฤช  รัตนมุสิทธิ์ ราคาทีเ่หมาะสม 30 มค.61
จ านวน ๑ รายการ เสนอราคา 7,500.- บาท ราคา 7,500.- บาท

หมายเหตุ วิธีซ้ือและวิธีจ้างกระท าได้ ๖ วิธี คือ
 (๑)  วิธีตกลงราคา  คือ การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึง่ซ่ึงมีราคา "ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท"
 (๒) วิธีสอบราคา คือ การซ้ือหรือการจ้างคร้ังหนึง่ซ้ือมีราคา "เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท" แต่ "ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท"
 (๓) วิธีประกวดราคา คือ การซ้ือหรือการจ้างคร้ังหนึง่ซ่ึงมีราคา "เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท"
 (๔) วิธีพเิศษ คือ การซ้ือคร้ังหนึง่ซ่ึงมีราคา "เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท" ใหก้ระท าได้เฉพาะกรณีหนึง่กรณีใด



 (๕) วิธีกรณีพเิศษ คือ  การซ้ือการจ้างจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น
 (๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด


