
แบบ สขร. 1

ลําดับ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

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

 (บาท) หรือจาง สัญญา สัญญา

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 23 รายการ 21,147.00          21,147.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ศิวดล สเตช่ันเนอรี่ 21,147.00    บจ.ศิวดล สเตช่ันเนอรี่ 21,147.00      เปนไปตามขอกําหนด 638/2565 18/03/2565

2 จางเหมาถายเอกสารนอยกวา 50 แผน จํานวน

 1 รายการ

2,109.00           2,109.00      เฉพาะเจาะจง ราน พี พี กอปปเทค 2,109.00      ราน พี พี กอปปเทค 2,109.00        เปนไปตามขอกําหนด 661/2565 3/03/2565

3 จางเหมาถายเอกสารมากกวา 50 แผน จํานวน 

3 รายการ

6,140.00           6,140.00      เฉพาะเจาะจง ราน พี พี กอปปเทค 6,140.00      ราน พี พี กอปปเทค 6,140.00        เปนไปตามขอกําหนด 662/2565 3/03/2565

4 ซื้อวัสดุบริโภค น้ําดื่มถัง จํานวน 1 รายการ 3,045.00           3,045.00      เฉพาะเจาะจง ราน พีแอนดพี 3,045.00      ราน พีแอนดพี 3,045.00        เปนไปตามขอกําหนด 663/2565 3/03/2565

5 จางเหมาขนยายขยะติดเช้ือ ประจําเดือน 

เมษายน 65

9,276.00           9,276.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน สระบุรี 9,276.00      หจก. ส.เรืองโรจน สระบุรี 9,276.00        เปนไปตามขอกําหนด 664/2565 31/03/2565

6 จางทําตรายาง จํานวน 3 ดวง 390.00              390.00         เฉพาะเจาะจง รานมหาวันถวยรางวัล 390.00         รานมหาวันถวยรางวัล 390.00          เปนไปตามขอกําหนด 665/2565 18/03/2565

7 จางเหมาประกอบอาหาร HI จํานวน 1 งาน 1,890.00           1,890.00      เฉพาะเจาะจง กาญจนา อุดดง 1,890.00      กาญจนา อุดดง 1,890.00        เปนไปตามขอกําหนด 670/2565 17/03/2565

8 จางเหมาประกอบอาหาร HI จํานวน 1 งาน 2,100.00           2,100.00      เฉพาะเจาะจง วราภรณ มหาสุวรรณ 2,100.00      วราภรณ มหาสุวรรณ 2,100.00        เปนไปตามขอกําหนด 672/2565 31/03/2565

9 จางเหมาประกอบอาหาร HI จํานวน 1 งาน 5,950.00           5,950.00      เฉพาะเจาะจง บังอร วงศประสิทธ์ิ 5,950.00      บังอร วงศประสิทธ์ิ 5,950.00        เปนไปตามขอกําหนด 679/2565 12/03/2565

10 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิง น้ํามัน ประจําเดือน เม.ย. 65 

จํานวน 1 โครงการ

34,040.00          34,040.00    เฉพาะเจาะจง บจ.อินทนนท 34,040.00    บจ.อินทนนท 34,040.00      เปนไปตามขอกําหนด 683/2565 31/03/3108

11 Thermometer capillary 1 ชิ้น 2,675.00           2,675.00      เฉพาะเจาะจง บจ.เจเทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 2,675.00      บจ.เจเทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศ

ไทย)

2,675.00        เปนไปตามขอกําหนด 926/2565 4/07/2565

12 จางปรับปรุงหลังคาอาคารผูปวยใน 1 งาน 198,000.00        198,000.00   เฉพาะเจาะจง แดงการคา 198,000.00   แดงการคา 198,000.00     เปนไปตามขอกําหนด 936/2565 7/07/2565

13 จางเหมาบริการบํารุงรกัษาเครื่องกําเนิดไฟฟา 35,866.40          35,866.40    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.แสตนดารดเยนเนอรเรเตอร เซอรวิส35,866.40    หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.แสตน

ดารดเยนเนอรเรเตอร เซอรวิส

35,866.40      เปนไปตามขอกําหนด 937/2565 12/07/2565

14 จางเหมาปรับปรุงทางลาดหนาอาคารผูปวยนอก 182,000.00        182,000.00   เฉพาะเจาะจง รานสกุลรวมชาง 182,000.00   รานสกุลรวมชาง 182,000.00     เปนไปตามขอกําหนด 942/2565 7/07/2565

15 จางเหมากอสรางหองตรวจ 71,000.00          71,900.29    เฉพาะเจาะจง รานณัฐกานต 71,900.29    รานณัฐกานต 71,000.00      เปนไปตามขอกําหนด 955/2565 8/07/2565

16 จางเหมาบริการซอมรถตูพยาบาล เลขทะเบียน

 กค-4717 ลพ

58,700.00          58,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรวดี อินเตอร เทรดด้ิง จํากัด 58,700.00    บริษัท ภัทรวดี อินเตอร เทรดดิ้ง

 จํากัด

58,700.00      เปนไปตามขอกําหนด 991/2565 4/07/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลเวียงหนองลอง

ณ วันที่ 31 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

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

 (บาท) หรือจาง สัญญา สัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลเวียงหนองลอง

ณ วันที่ 31 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

17 จางปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 

รพ.สต. บานดงหลวง หนา 0.15 ม. มีพื้นที่เท

คอนกรีตไมนอยกวา 127.20 ตร.ม.

80,000.00          81,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ปนศรีละ 81,000.00    นายวัชระ ปนศรีละ 80,000.00      เปนไปตามขอกําหนด 994/2565 11/07/2565

18 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 38,000.00          38,000.00    เฉพาะเจาะจง รานอานนทเฟอรนิเจอรเฮาส 38,000.00    รานอานนทเฟอรนิเจอรเฮาส 38,000.00      เปนไปตามขอกําหนด 1023/2565 8/07/2565

19 จางเหมางานซอมบํารุงรักษารถตูพยาบาล เลข

ทะเบียน กจ-1063 ลพ

28,000.00          28,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรวดี อินเตอร เทรดด้ิง จํากัด 28,000.00    บริษัท ภัทรวดี อินเตอร เทรดดิ้ง

 จํากัด

28,000.00      เปนไปตามขอกําหนด 1042/2565 18/07/2565

20 จางเหมาบริการซอมครุภัณฑคอมพิมเตอร 2,427.00           2,427.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 2,427.00      บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

2,427.00        เปนไปตามขอกําหนด 1043/2565 4/07/2565

21 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6,529.00           6,529.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปอ รวมคา 6,529.00      หางหุนสวนจํากัด ปอ รวมคา 6,529.00        เปนไปตามขอกําหนด 1044/2565 1/07/2565

22 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 19,413.90          19,413.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปอ รวมคา 19,413.00    หางหุนสวนจํากัด ปอ รวมคา 19,413.90      เปนไปตามขอกําหนด 1045/2565 8/07/2565

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,950.00          14,950.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอรี่ จํากัด 14,950.00    บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอรี่ จํากัด 14,950.00      เปนไปตามขอกําหนด 1046/2565 6/07/2565

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,950.00          15,950.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอรี่ จํากัด 15,950.00    บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอรี่ จํากัด 15,950.00      เปนไปตามขอกําหนด 1046/2565 6/07/2565

25 ถุงมือยางอุตสาหกรรม สีเหลอืง ยาว 26 นิ้ว 1,123.50           1,123.50      เฉพาะเจาะจง บจ.อีซีเอส เอ็นเนอรยี่โซลูชั่น 1,123.50      บจ.อีซีเอส เอ็นเนอรยี่โซลูชั่น 1,123.50        เปนไปตามขอกําหนด 1047/2565 1/07/2565

26 จางเหมาซอมเครื่องวัดความดนัโลหิตอัตโนมัติ

แบบแขนสอด

6,500.00           6,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ซ.ีเมด จํากัด 6,500.00      บริษัท เจ.ซ.ีเมด จํากัด 6,500.00        เปนไปตามขอกําหนด 1054/2565 27/07/2565

27 จางเหมาบริการซอมเครื่องตดิตามการทํางาน

ของหัวใจ จํานวน 1 งาน

4,500.00           4,500.00      เฉพาะเจาะจง บจ.เจ.ซ.ีเมด 4,500.00      บจ.เจ.ซ.ีเมด 4,500.00        เปนไปตามขอกําหนด 1055/2565 27/07/2565

28 จางเหมาถายเอกสาร 2,136.90           2,136.90      เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี.กอปปเท็ค โดยนางสาวนิตยา ชัยศรี 2,136.90      ราน พี.พี.กอปปเท็ค โดย

นางสาวนิตยา ชัยศรี

2,136.90        เปนไปตามขอกําหนด 1086/2565 1/07/2565

29 จางเหมาถายเอกสาร 1,770.00           1,770.00      เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี.กอปปเท็ค โดยนางสาวนิตยา ชัยศรี 1,770.00      ราน พี.พี.กอปปเท็ค โดย

นางสาวนิตยา ชัยศรี

1,770.00        เปนไปตามขอกําหนด 1087/2565 1/07/2565

30 ซื้อวัสดุบริโภค 3,340.00           3,340.00      เฉพาะเจาะจง ราน พี แอนด พี 3,340.00      ราน พี แอนด พี 3,340.00        เปนไปตามขอกําหนด 1092/2565 1/07/2565

31 จางเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป 

ประจําเดือน สิงหาคม 2566

6,600.00           6,600.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ใจคํา 6,600.00      นางสาวหนึ่งฤทัย ใจคํา 6,600.00        เปนไปตามขอกําหนด 1179/2565 27/07/2565



แบบ สขร. 1

ลําดับ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

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

 (บาท) หรือจาง สัญญา สัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลเวียงหนองลอง

ณ วันที่ 31 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

32 จางเหมาบริการผูชวยเหลือคนไข ประจําเดือน 

สิงหาคม 2565

9,000.00           9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลวีรรณ บุญมาเชย 9,000.00      นางสาวชุลีวรรณ บุญมาเชย 9,000.00        เปนไปตามขอกําหนด 1180/2565 27/07/2565

33 จางเหมาบริการผูชวยเหลือคนไข ประจําเดือน 

สิงหาคม 2566

9,000.00           9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา นันตา 9,000.00      นางสาวชลธิชา นันตา 9,000.00        เปนไปตามขอกําหนด 1181/2565 27/07/2565

34 ซื้อกระดาษ A4 ตัดครึ่ง 4,700.00           4,700.00      เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี.กอปปเท็ค โดยนางสาวนิตยา 

ชัยศรี

4,700.00      ราน พี.พี.กอปปเท็ค โดย

นางสาวนิตยา ชัยศรี

4,700.00        เปนไปตามขอกําหนด 1238/2565 13/07/2565

35 ซื้อแบบฟรอมขอเบิกพัสดุ 6,900.00           6,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอรเมดิคอล จํากัด 6,900.00      บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอรเมดิคอล

 จํากัด

6,900.00        เปนไปตามขอกําหนด 1239/2565 20/07/2565

36 ซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 3,900.00           3,900.00      เฉพาะเจาะจง รานอานนทเฟอรนิเจอรเฮาส 3,900.00      รานอานนทเฟอรนิเจอรเฮาส 3,900.00        เปนไปตามขอกําหนด 1241/2565 28/07/2565

37 จางเหมาบริการผูชวยเหลือคนไข ประจําเดือน 

สิงหาคม 2566

8,400.00           8,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรินี แกวยองผาง 8,400.00      นางสาวณัฐรินี แกวยองผาง 8,400.00        เปนไปตามขอกําหนด 1242/2565 27/07/3108

38 จางเหมาบริการผูชวยเหลือคนไข ประจําเดือน 

สิงหาคม 2565

6,900.00           6,900.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวรรณ กันตุน 6,900.00      นางสาวสุภาวรรณ กันตุน 6,900.00        เปนไปตามขอกําหนด 1243/2565 27/07/2565

39 ซื้อสต๊ิกเกอรเนื้อกึ่งมัน ขนาด 5x3 ซม. 17,500.00          17,500.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปอ รวมคา 17,500.00    หางหุนสวนจํากัด ปอ รวมคา 17,500.00      เปนไปตามขอกําหนด 1245/2565 26/07/2565

931,868.70      


