
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืก เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จา้งเหมาขนขยะติดเชื้อ 16,428.00             16,428.00              วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1884/2565

2 จา้งเหมาฟอกเลือดฯ 942,500.00            942,500.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เจนเนอรัล เมดดิคอล บจ.เจนเนอรัล เมดดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 470/2565

3 จา้งเหมาฟอกเลือดฯ 11,600.00             11,600.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เจนเนอรัล เมดดิคอล บจ.เจนเนอรัล เมดดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1834/2565

4 จา้งเหมาบ ารุงรักษา 18,000.00             18,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม.ไอ.ดี บจก.เอ็ม.ไอ.ดี คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1731/2565

5 จา้งเหมาขนขยะ 200.00                 200.00                   วธิเีฉพาะเจาะจง อบต.ชัยจมุพล อบต.ชัยจมุพล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1885/2565

6 วดัสุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,179.23             40,179.23              วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด

7 วดัสุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,685.00               2,685.00                วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จามรีก๊าซ หจก.จามรีก๊าซ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 34/2565

8 จา้งท าวสัดุส านักงาน 4,778.80               4,778.80                วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสเซอร์วสิ ร้านพีเอสเซอร์วสิ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1887/2565

9 วสัดุส านักงาน 2,355.00               2,355.00                วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อตสตาร์ไอซ์ หจก.อตสตาร์ไอซ์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1886/2565

10 พนักงานบริหาร 6,720.00               6,720.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายนเรนทร  สงพอ นายนเรนทร  สงพอ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  1/2565

11 พนักงานบริหาร 7,360.00               7,360.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายประทุม อ่องกุลนะ นายประทุม อ่องกุลนะ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  13/2565

12 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 5,760.00               5,760.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายจริะพงศ์ สุขหา นายจริะพงศ์ สุขหา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  2/2565

13 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 9,400.00               9,400.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายเชิดชัย ใจวงษ์ นายเชิดชัย ใจวงษ์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  3/2565

14 พนักงานรักษาความปลอดภัย 12,000.00             12,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นายปัญจพล  แก้วใจมา นายปัญจพล  แก้วใจมา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1601/2565

15 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3,000.00               3,000.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายนเรนทร  สงพอ นายนเรนทร  สงพอ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1732/2565

16 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000.00               8,000.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวขันทอง  แก้วค าลา นางสาวขันทอง  แก้วค าลา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 5/2565

17 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7,680.00               7,680.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาววรัิชฎา  เม่นสิน นางสาววรัิชฎา  เม่นสิน คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1880/25654

18 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000.00               8,000.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายนิธพิันธ ์ ยอดระบ า นายนิธพิันธ ์ ยอดระบ า คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  6/2565

19 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9,920.00               9,920.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นส.ปัณณิกา  แต่งต้ัง นส.ปัณณิกา  แต่งต้ัง คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  23/2565

20 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13,120.00             13,120.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณี ขืมจนัทร์ นางสาวสุพรรณี ขืมจนัทร์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  15/2565

21 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000.00               8,000.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวประกายวรรณ  ค าป่าคาย นางสาวประกายวรรณ  ค าป่าคาย คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1891/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน …ตุลาคม.. 2565......
 โรงพยาบาลลบัแล

วันที่ .....31.... เดือน .....ตุลาคม........ พ.ศ. 2565
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22 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7,040.00               7,040.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา จนัโจ่ นางสาวกานดา จนัโจ่ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 18/2565

23 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7,040.00               7,040.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นส.กัญญารัตน์  ขัดเกลา นส.กัญญารัตน์  ขัดเกลา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  20/2565

24 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6,720.00               6,720.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์  ทรัพยช์ัยชาญ นางสาวรัตนาภรณ์  ทรัพยช์ัยชาญ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1018/2565

25 พนักงานบริการ 8,960.00               8,960.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นส.กชพร  สาหร่าย นส.กชพร  สาหร่าย คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  16/2565

26 พนักงานบริการ 8,640.00               8,640.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพร อภัยภักดี นางสาวอัมพร อภัยภักดี คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  21/2565

27 เจา้พนักงานการเงินและบัญชี 8,600.00               8,600.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพัน  ค าสอน นางสาวอ าพัน  ค าสอน คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  8/2565

28 พนักงานบริการ ประกัน 5,120.00               5,120.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาววรัิลพัชร ทานา นางสาววรัิลพัชร ทานา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  9/2565

29 นักเทคนิคการแพทย์ 15,225.00             15,225.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นส.วริศรา  สมรภูมิ นส.วริศรา  สมรภูมิ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  10/2565

30 นักเทคนิคการแพทย์ 15,750.00             15,750.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นายอภิเดช  จนัทร์วฒันพงษ์ นายอภิเดช  จนัทร์วฒันพงษ์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  11/2565

31 นักเทคนิคการแพทย์ 15,750.00             15,750.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นายจกัราวฒิุ  ตุ้ยพรม นายจกัราวฒิุ  ตุ้ยพรม คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  12/2565

32 พนักงานบริการ 6,400.00               6,400.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางรัชนี จนัสุก นางรัชนี จนัสุก คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 259/2565

33 พนักงานบริการ 7,040.00               7,040.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  บูรณ์เจริญ นางสาวกาญจนา  บูรณ์เจริญ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 402/2565

34 พนักงานท าความสะอาด 5,400.00               5,400.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา  พริกดา นางสาวพรนิภา  พริกดา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1892/2565

35 พนักงานบริการ 6,720.00               6,720.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ  กาวลิ นางสาวอรวรรณ  กาวลิ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1893/2565

36 พนักงานเปล 9,920.00               9,920.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายศุภวชิญ์   คิดสนอง นายศุภวชิญ์   คิดสนอง คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 404/2565

37 พนักงานเปล 1,600.00               1,600.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายนเรนทร  สงพอ นายนเรนทร  สงพอ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1476/2565

38 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7,040.00               7,040.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจริฏิกาล  ตันติพลาผล นางสาวจริฏิกาล  ตันติพลาผล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1009/2565

39 พนักงานบริการ 6,720.00               6,720.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอัสรา มีต่อม นางสาวอัสรา มีต่อม คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1858/2565

40 พนักงานบริการ 6,080.00               6,080.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวธณัฐชพรศรณ์ สิทธจินิดา นางสาวธณัฐชพรศรณ์ สิทธจินิดา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1833/2565

41 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7,040.00               7,040.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร  ค าเพ็ง นางสาวกชพร  ค าเพ็ง คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1870/2565


