
อนุมัติ 

 
(นางสาวมัลลิกา   โมกขะสมิต) 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 
 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงหนองลอง  งานพัสดุ  โทร  122                                        . 

ที่  อจ ๐๐32.301.2/358            วันที่    7      มีนาคม    2564                    .. 

เร่ือง  ขออนุญาตนําขอมูลสรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน กุมภาพันธ 2564 ข้ึนเผยแพรทาง    . 
         เว็บไซดของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

เรยีน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

ดวยงานพัสดไุดดําเนินการสรปุผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565  
เสร็จเรียบรอย  แลวนั้น 

  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ITA และเปนการปองกันการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ 
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานได           
จึงขออนุญาตนําขอมูลสรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565 ข้ึนเผยแพรบนเวปไซต           
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 มีนาคม 2565 
หัวขอ: ขออนุญาตเผยแพรผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ประจําปงบประมาณ 2565 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

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

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 
 

 

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

วันที่ 7 มีนาคม 2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายสริภพ  อุตสม) 
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วันท่ี 7 มีนาคม 2565 
  



แบบ สขร. 1

ลําดับ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

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

 (บาท) หรือจาง สัญญา สัญญา

1 จางเหมาบริการเปลี่ยน Hard disk คอมพิวเตอร 2,732.00              2,732.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร จํากัด 2,732.00      บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร จํากัด 2,732.00           เปนไปตามขอกําหนด 269/2565 4/02/2565

2 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน CI และ HI จํานวน 1 งาน

19,600.00          19,600.00  เฉพาะเจาะจง นางกรกต มหาพรหม 19,600.00  นางกรกต มหาพรหม 19,600.00      เปนไปตามขอกําหนด 373/2565 31/01/2565

3 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน HI จํานวน 1 งาน

6,090.00           6,090.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ธีราพร สุยะ 6,090.00    น.ส.ธีราพร สุยะ 6,090.00        เปนไปตามขอกําหนด 396/2565 7/02/2565

4 จางเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต บย 8886 4,400.00              4,400.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท จุย จอมทองยางยนต จํากัด 4,400.00      บรษิัท จุย จอมทองยางยนต จํากัด 4,400.00           เปนไปตามขอกําหนด 400/2565 23/02/2565

5 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน HI จํานวน 1 งาน

10,430.00             10,430.00     เฉพาะเจาะจง นางนิ่มนวล ไชยแกว 10,430.00     นางนิ่มนวล ไชยแกว 10,430.00         เปนไปตามขอกําหนด 406/2565 8/02/2565

6 จางเหมาบริการซอมเคร่ืองเอกซเรยฟน Poye 17,000.00          17,000.00  เฉพาะเจาะจง บรษิัท พีพีเอ็ม เมดิคอล แคร จํากัด 17,000.00  บรษิัท พีพีเอ็ม เมดิคอล แคร จํากัด 17,000.00      เปนไปตามขอกําหนด 412/2565 24/02/2565

7 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1 รายการ 275.00                 275.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สุชาดาพาณิชย 275.00         หจก.สุชาดาพาณิชย 275.00             เปนไปตามขอกําหนด 414/2565 11/02/2565

8 ซื้อน้ําดื่มแบบถัง จํานวน 176 ถัง 2,640.00           2,640.00    เฉพาะเจาะจง ราน พี แอนด พี 2,640.00    ราน พี แอนด พี 2,640.00        เปนไปตามขอกําหนด 415/2565 31/01/2565

9 ซื้อวัสดงุานบานงานครัว 5 รายการ 6,085.00           6,085.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ รวมคา 6,085.00    หจก.ปอ รวมคา 6,085.00        เปนไปตามขอกําหนด 416/2565 16/02/2565

10 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน HI จํานวน 1 งาน

1,960.00              1,960.00      เฉพาะเจาะจง นายแสนภูมิ สุมประดิษฐ 1,960.00      นายแสนภูมิ สุมประดิษฐ 1,960.00           เปนไปตามขอกําหนด 419/2565 9/02/2565

11 จางเหมาบริการทําปายไวนิล จํานวน 3 ผืน 336.00                 336.00       เฉพาะเจาะจง เปนหนึ่ง 2009 อารท แอนด ดีไซน 336.00       เปนหนึ่ง 2009 อารท แอนด ดีไซน 336.00          เปนไปตามขอกําหนด 423/2565 9/02/2565

12 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน HI จํานวน 1 งาน

1,890.00              1,890.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.เกรียงไกร กอหลวง 1,890.00      น.ส.เกรียงไกร กอหลวง 1,890.00           เปนไปตามขอกําหนด 424/2565 11/02/2565

13 ซื้อน้ํามันเครื่อง 2T จํานวน 2 กระปอง 120.00                 120.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อินทนนท ธนโชต ิจํากัด 120.00       บรษิัท อินทนนท ธนโชติ จํากัด 120.00          เปนไปตามขอกําหนด 425/2565 11/02/2565

14 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน CI จํานวน 1 งาน

21,560.00             21,560.00     เฉพาะเจาะจง นางกรกต มหาพรหม 21,560.00     นางกรกต มหาพรหม 21,560.00         เปนไปตามขอกําหนด 426/2565 15/02/2565

15 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน HI จํานวน 1 งาน

1,960.00           1,960.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐติยา กาถม 1,960.00    น.ส.ณัฐติยา กาถม 1,960.00        เปนไปตามขอกําหนด 479/2565 11/02/2565

16 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน HI จํานวน 1 งาน

17,220.00             17,220.00     เฉพาะเจาะจง นางราตรี ใจงิ้วคาํ 17,220.00     นางราตร ีใจงิ้วคาํ 17,220.00         เปนไปตามขอกําหนด 485/2565 15/02/2565

17 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน HI จํานวน 1 งาน

20,580.00          20,580.00  เฉพาะเจาะจง นางกรกต มหาพรหม 20,580.00  นางกรกต มหาพรหม 20,580.00      เปนไปตามขอกําหนด 486/2565 10/02/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

โรงพยาบาลเวียงหนองลอง

ณ วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ  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 กุมภาพันธ 2565

โรงพยาบาลเวียงหนองลอง

ณ วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

18 จางเหมาประกอบอาหารผูปวยโควิดที่ตอง

รักษาตัวที่บาน HI จํานวน 1 งาน

3,780.00           3,780.00    เฉพาะเจาะจง นางดวงดี มหาพราว 3,780.00    นางดวงดี มหาพราว 3,780.00        เปนไปตามขอกําหนด 487/2565 10/02/2565

138,658.00      


