
อนุมัติ 

 
(นางสาวมัลลิกา   โมกขะสมิต) 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 
 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงหนองลอง  งานพัสดุ  โทร  122                                        . 

ที่  อจ ๐๐32.301.2/197            วันที่    7      กุมภาพันธ    2565                   .. 

เร่ือง  ขออนุญาตนําขอมูลสรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน มกราคม 2564 ขึ้นเผยแพรทาง     . 
         เว็บไซดของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

เรยีน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

ดวยงานพัสดไุดดําเนินการสรปุผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565  
เสร็จเรียบรอย  แลวนั้น 

  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ITA และเปนการปองกันการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ 
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานได           
จึงขออนุญาตนําขอมูลสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม  2565 ขึ้นเผยแพรบนเวปไซต           
ของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง (www.wnlhospital.go.th) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

              
      (นายชินพันธ  เลือดนักรบ)                             
   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 

 
 

            
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน:โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
วัน/เดือน/ป: 7 กุมภาพันธ 2565 
หัวขอ: ขออนุญาตเผยแพรผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ประจําปงบประมาณ 2565 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565 
Linkภายนอก:ไมมี 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................. 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 
 

 

(นายชินพันธ  เลือดนักรบ) (นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
ตําแหนงนักจดัการงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง (หัวหนา) 

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายสริภพ  อุตสม) 
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2565 
  



แบบ สขร. 1

ลําดับ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจาง (บาท) รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคดัเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของ

 (บาท) หรือจาง สัญญา สัญญา

1 จางเหมาบริการซอมตูเย็นแชน้ําเย็น 1,850.00           1,850.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิช จํากัด 1,850.00    บริษัท นิยมพานิช จํากัด 1,850.00        เปนไปตามขอกําหนด 217/2565 10/01/2565

2 ซื้อสติ๊กเกอรเทอรมอล 5 x 3 ซม. จํานวน 30 มวน 13,500.00             13,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเมดิคอล 13,500.00     หจก.เชียงใหมเมดิคอล 13,500.00         เปนไปตามขอกําหนด 221/2565 14/01/2565

3 จางเหมาบริการลางเคร่ืองปรับอากาศพรอมเติมน้ํายา 

จํานวน 11 เคร่ือง

5,500.00              5,500.00      เฉพาะเจาะจง นายจรัสพงษ ธรรมหา 5,500.00      นายจรัสพงษ ธรรมหา 5,500.00           เปนไปตามขอกําหนด 262/2565 12/01/2565

4 ซื้อวัสดไุฟฟาและวิทยุ จํานวน 2 รายการ 2,450.00           2,450.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เสรี ภูพิสิฐ 2,450.00    หจก.เสรี ภูพิสิฐ 2,450.00        เปนไปตามขอกําหนด 263/2565 21/01/2565

5 ซื้อกระดาษ A4 ตัดคร่ึง จํานวน 40 รีม 4,000.00              4,000.00      เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี. กอปปเท็ค 4,000.00      ราน พี.พี. กอปปเท็ค 4,000.00           เปนไปตามขอกําหนด 264/2565 6/01/2565

6 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ 750.00                 750.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ปอ รวมคา 750.00         หจก. ปอ รวมคา 750.00             เปนไปตามขอกําหนด 265/2565 10/01/2565

7 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 2,680.00              2,680.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรี ภูพิสิฐ 2,680.00      หจก.เสรี ภูพิสิฐ 2,680.00           เปนไปตามขอกําหนด 266/2565 21/01/2565

8 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 7 รายการ 13,099.00             13,099.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ปอ รวมคา 13,099.00     หจก. ปอ รวมคา 13,099.00         เปนไปตามขอกําหนด 270/2565 5/01/2565

9 ซื้อวัสดสํุานักงาน จํานวน 11 รายการ 19,170.00          19,170.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด 19,170.00  บริษัท ไอโอนอน จํากัด 19,170.00      เปนไปตามขอกําหนด 325/2565 25/01/2565

10 ซื้อน้ําดื่มแบบถัง จํานวน 161 ถัง 2,415.00           2,415.00    เฉพาะเจาะจง ราน พี แอนด พี 2,415.00    ราน พี แอนด พี 2,415.00        เปนไปตามขอกําหนด 331/2565 4/01/2565

11 ซื้อน้ําดื่มแบบแกว จํานวน 100 ถัง 7,500.00              7,500.00      เฉพาะเจาะจง ราน พี แอนด พี 7,500.00      ราน พี แอนด พี 7,500.00           เปนไปตามขอกําหนด 332/2565 4/01/2565

12 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 รายการ 27,610.00             27,610.00     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อินทนนท ธนโชต ิจํากัด 27,610.00     บรษิัท อินทนนท ธนโชติ จํากัด 27,610.00         เปนไปตามขอกําหนด 333/2565 1/01/2565

13 จางเหมาถายเอกสาร ประจําเดือน ม.ค. 65 ที่มี

จํานวน มากกวา 50 แผน

9,246.00           9,246.00    เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี. กอปปเท็ค 9,246.00    ราน พี.พี. กอปปเท็ค 9,246.00        เปนไปตามขอกําหนด 334/2565 4/01/2565

14 จางเหมาถายเอกสาร ประจําเดือน ม.ค. 65 ที่มี

จํานวน นอยกวา 50 แผน

1,955.70           1,955.70    เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี. กอปปเท็ค 1,955.70    ราน พี.พี. กอปปเท็ค 1,955.70        เปนไปตามขอกําหนด 335/2565 4/01/2565

15 จางเหมาทําปายไวนิล จํานวน 4 ปาย 600.00              600.00       เฉพาะเจาะจง เปนหนึ่ง 2009 อารท แอนด ดีไซน 600.00       เปนหนึ่ง 2009 อารท แอนด 

ดีไซน

600.00          เปนไปตามขอกําหนด 358/2565 28/01/2565

16 จางเหมาบริการเปลี่ยนสายพานไทมมิ่งรถตูพยาบาล 

กจ.1063 ลพ.

4,911.30              4,911.30      เฉพาะเจาะจง 4,911.30      4,911.30           เปนไปตามขอกําหนด 359/2565 25/01/2565

17 จางทําตรายาง จํานวน 2 อัน 340.00                 340.00         เฉพาะเจาะจง มหาวัลถวยรางวัล 340.00         มหาวัลถวยรางวัล 340.00             เปนไปตามขอกําหนด 360/2565 28/01/2565

18 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน จํานวน 1 งาน

3,920.00           3,920.00    เฉพาะเจาะจง นางทิพวรรณ จันทราทิตย 3,920.00    นางทิพวรรณ จันทราทิตย 3,920.00        เปนไปตามขอกําหนด 422/2565 26/01/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงพยาบาลเวียงหนองลอง

ณ วันที่ 31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจาง (บาท) รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคดัเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป เลขที่ วันที่ของ

 (บาท) หรือจาง สัญญา สัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงพยาบาลเวียงหนองลอง

ณ วันที่ 31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

19 ซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง จํานวน 2 รายการ 25,845.00          25,845.00  เฉพาะเจาะจง บรษิัท อินทนนท ธนโชติ จํากัด 25,845.00  บรษิัท อินทนนท ธนโชติ จํากัด 25,845.00      เปนไปตามขอกําหนด 402/2565 28/01/2565

147,342.00      


