
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 จา้งเหมาฟอกเลือดฯ 493,000.00             493,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เจนเนอรัล เมดดิคอล บจ.เจนเนอรัล เมดดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1993/2565

2 จา้งเหมาฟอกเลือดฯ 461,100.00             461,100.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เจนเนอรัล เมดดิคอล บจ.เจนเนอรัล เมดดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 112/2566

3 จา้งเหมาฟอกเลือดฯ 493,000.00             493,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เจนเนอรัล เมดดิคอล บจ.เจนเนอรัล เมดดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 156/2565

4 จา้งเหมาขนขยะติดเชื้อ 25,596.00               25,596.00              วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 44/2566

5 จา้งเหมาขนขยะ 200.00                   200.00                   วธิเีฉพาะเจาะจง อบต.ชัยจมุพล อบต.ชัยจมุพล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1994/2565

6 จา้งเหมาท าความสะอาด 100,800.00             100,800.00             วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1984/2566

7 จา้งเหมาทั่วไป 123,000.00             123,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ครุฑรัมย์ นายสมคิด  ครุฑรัมย์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 123/2566

8 วดัสุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 31,555.93               31,555.93              วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  -

9 วดัสุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,590.00                3,590.00                วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จามรีก๊าซ หจก.จามรีก๊าซ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 170/2566

10 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,100.00                2,100.00                วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 193/2566

11 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 17,441.00               17,441.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ศรีไพบูลยก์ารไฟฟ้า บจก.ศรีไพบูลยก์ารไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 132/2566

12 วสัดุบริโภคอาหารแห้ง 19,428.00               19,428.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นายนิรุจ  ทันเที่ยง นายนิรุจ  ทันเที่ยง คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 131/2566

13 จา้งท าวสัดุส านักงาน 26,775.00               26,775.00              วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ที.พ.ีก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้าน ที.พ.ีก็อปปี ้เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 103/2566

14 จา้งท าวสัดุส านักงาน 2,481.60                2,481.60                วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสเซอร์วสิ ร้านพีเอสเซอร์วสิ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1995/2565

15 วสัดุส านักงาน 2,500.00                2,500.00                วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. อต สตาร์ไอซ์ หจก. อต สตาร์ไอซ์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 169/2566

16 วสัดุส านักงาน 16,569.00               16,569.00              วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 182/2566

17 วสัดุส านักงาน 2,500.00                2,500.00                วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. อต สตาร์ไอซ์ หจก. อต สตาร์ไอซ์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 194/2566

18 วสัดุส านักงาน 29,000.00               29,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อาร์เอสโปรดักส์ หจก.อาร์เอสโปรดักส์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 195/2566

19 วสัดุส านักงาน 1,755.00                1,755.00                วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. อต สตาร์ไอซ์ หจก. อต สตาร์ไอซ์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1996/2565

20 วสัดุส านักงาน 10,500.00               10,500.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 133/2566

21 วสัดุงานบ้านงานครัว 4,800.00                4,800.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพชร  นิชประเสริฐ นางสาวพชร  นิชประเสริฐ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 130/2566

22 วสัดุงานบ้านงานครัว 5,234.00                5,234.00                วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทวชีัยเดอะคิทเช่น บจก.ทวชีัยเดอะคิทเช่น คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 165/2566

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน …พฤศจกิายน.. 2565......
 โรงพยาบาลลบัแล

วันที่ .....30.... เดือน .....พฤศจกิายน........ พ.ศ. 2565
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23 วสัดุงานบ้านงานครัว 7,300.00                7,300.00                วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมดฟาร์มา บจก.พรีเมดฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 166/2566

24 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,700.00                2,700.00                วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 181/2566

25 วสัดุงานบ้านงานครัว 12,680.00               12,680.00              วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 183/2566

26 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,545.00                6,545.00                วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 183/2566

27 ซ่อมแซมค.วทิยาศาสตร์ฯ 29,318.00               29,318.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เดรกเกอร์ เมดิคอล(ประเทศไทย)บจก.เดรกเกอร์ เมดิคอล(ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 134/2566

28 ซ่อมแซมค.วทิยาศาสตร์ฯ 6,420.00                6,420.00                วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เดรกเกอร์ เมดิคอล(ประเทศไทย)บจก.เดรกเกอร์ เมดิคอล(ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 134/2566

29 ซ่อมแซมค.วทิยาศาสตร์ฯ 61,846.00               61,846.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เดรกเกอร์ เมดิคอล(ประเทศไทย)บจก.เดรกเกอร์ เมดิคอล(ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 134/2566

30 ซ่อมแซมค.ยานพาหนะฯ 5,820.00                5,820.00                วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ส าราญเซอร์วสิ อู่ส าราญเซอร์วสิ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 124/2566

31 ซ่อมแซมค.ยานพาหนะฯ 5,065.00                5,065.00                วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ยกูารช่าง อู่ยกูารช่าง คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 129/2566

32 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,040.00                8,040.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาววรัิชฎา  เม่นสิน นางสาววรัิชฎา  เม่นสิน คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 18/2566

33 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6,030.00                6,030.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร  ค าเพ็ง นางสาวกชพร  ค าเพ็ง คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 26/2566

34 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7,705.00                7,705.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นส.ปัณณิกา  แต่งต้ัง นส.ปัณณิกา  แต่งต้ัง คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 6/2566

35 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,375.00                8,375.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวประกายวรรณ  ค าป่าคาย นางสาวประกายวรรณ  ค าป่าคาย คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 17/2566

36 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,040.00                8,040.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายนิธพิันธ ์ ยอดระบ า นายนิธพิันธ ์ ยอดระบ า คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 23/2566

37 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,710.00                8,710.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวขันทอง  แก้วค าลา นางสาวขันทอง  แก้วค าลา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 19/2566

38 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10,050.00               10,050.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณี ขืมจนัทร์ นางสาวสุพรรณี ขืมจนัทร์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 11/2566

39 พนักงานเปล 12,730.00               12,730.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นายศุภวชิญ์   คิดสนอง นายศุภวชิญ์   คิดสนอง คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 4/2566

40 พนักงานบริการ 6,030.00                6,030.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาววรัิลพัชร ทานา นางสาววรัิลพัชร ทานา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 24/2566

41 นักเทคนิคการแพทย์ 18,000.00               18,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นส.วริศรา  สมรภูมิ นส.วริศรา  สมรภูมิ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 14/2566

42 นักเทคนิคการแพทย์ 18,000.00               18,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นายอภิเดช  จนัทร์วฒันพงษ์ นายอภิเดช  จนัทร์วฒันพงษ์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 15/2566

43 นักเทคนิคการแพทย์ 18,000.00               18,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นายจกัราวฒิุ  ตุ้ยพรม นายจกัราวฒิุ  ตุ้ยพรม คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 25/2566
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44 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5,192.50                5,192.50                วธิเีฉพาะเจาะจง นส.กัญญารัตน์  ขัดเกลา นส.กัญญารัตน์  ขัดเกลา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  20/2566

45 พนักงานบริการ 6,030.00                6,030.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ  กาวลิ นางสาวอรวรรณ  กาวลิ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 10/2566

46 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6,030.00                6,030.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจริฏิกาล  ตันติพลาผล นางสาวจริฏิกาล  ตันติพลาผล คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 22/2566

47 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6,030.00                6,030.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์  ทรัพยช์ัยชาญ นางสาวรัตนาภรณ์  ทรัพยช์ัยชาญ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 21/2566

48 เจา้พนักงานการเงินและบัญชี 10,020.00               10,020.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพัน  ค าสอน นางสาวอ าพัน  ค าสอน คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 13/2566

49 นักวชิาการสาธารณสุข 11,141.62               11,141.62              วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก  แสงใส นางสาวกมลชนก  แสงใส คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 9/2566

50 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 4,355.00                4,355.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายจริะพงศ์ สุขหา นายจริะพงศ์ สุขหา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 27/2566

51 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 9,373.48                9,373.48                วธิเีฉพาะเจาะจง นายเชิดชัย ใจวงษ์ นายเชิดชัย ใจวงษ์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  3/2566

52 พนักงานบริการ 6,030.00                6,030.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายนเรนทร  สงพอ นายนเรนทร  สงพอ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด  5/2566

53 พนักงานรักษาความปลอดภัย 12,500.00               12,500.00              วธิเีฉพาะเจาะจง นายปัญจพล  แก้วใจมา นายปัญจพล  แก้วใจมา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 12/2566

54 พนักงานบริการ 6,030.00                6,030.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางรัชนี จนัสุก นางรัชนี จนัสุก คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 2/2566

55 พนักงานบริการ 6,030.00                6,030.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  บูรณ์เจริญ นางสาวกาญจนา  บูรณ์เจริญ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 1/2566

56 พนักงานบริการ 8,710.00                8,710.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นส.กชพร  สาหร่าย นส.กชพร  สาหร่าย คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 8/2566

57 พนักงานบริการ 8,375.00                8,375.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพร อภัยภักดี นางสาวอัมพร อภัยภักดี คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 16/2566

58 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6,030.00                6,030.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา จนัโจ่ นางสาวกานดา จนัโจ่ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 7/2566

59 พนักงานบริการ 5,695.00                5,695.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอัสรา มีต่อม นางสาวอัสรา มีต่อม คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 28/2566

60 พนักงานบริการ 5,360.00                5,360.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวธณัฐชพรศรณ์ สิทธจินิดา นางสาวธณัฐชพรศรณ์ สิทธจินิดา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 29/2566

61 พนักงานท าความสะอาด 5,000.00                5,000.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา  พริกดา นางสาวพรนิภา  พริกดา คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 30/2566

62 พนักงานบริการ 7,370.00                7,370.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายประทุม อ่องกุลนะ นายประทุม อ่องกุลนะ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 31/2566

63 พนักงานเปล 1,005.00                1,005.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายนเรนทร  สงพอ นายนเรนทร  สงพอ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 100/2566

64 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3,000.00                3,000.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นายนเรนทร  สงพอ นายนเรนทร  สงพอ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 104/2566



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืก เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน …พฤศจกิายน.. 2565......
 โรงพยาบาลลบัแล

วันที่ .....30.... เดือน .....พฤศจกิายน........ พ.ศ. 2565

65 ค.วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 300,000.00             300,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก บจก.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 101/2566

66 จา้งเหมาทั่วไป 142,000.00             142,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ครุฑรัมย์ นายสมคิด  ครุฑรัมย์ คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 196/2566


