
                                          แบบ สขร. 1
                                           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จงัหวัดอุดรธานี

วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันที่ท าสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)
1 น  ายาล้างจาน 99,500.00 99,501.00 เฉพาะเจาะจง พินิกซ์ ซัพพลาย พินิกซ์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/9/2565
2 น  ายาซักผ้าด้วยเครื อง  99,500.00  99,500.00 เฉพาะเจาะจง พินิกซ์ ซัพพลาย พินิกซ์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/9/2565
3 น  ายาปรับผ้านุ่ม  99,500.00  99,500.00 เฉพาะเจาะจง พินิกซ์ ซัพพลาย พินิกซ์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/9/2565
4 แผ่นซีดี HP  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/9/2565
5 ซองใส่แผ่นซีดี  780.00  780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 2/9/2565
6 สต๊ิกเกอร์สีขาว 21 ดวง 97,500.00 97,501.00 เฉพาะเจาะจง เอส ดี เซ็นเตอร์ เอส ดี เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 1/9/2565
7 สต๊ิกเกอร์สีขาว 21 ดวง  97,500.00  97,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดดิ ง หจก.เอส จ ีเทรดดิ ง ราคาต  าสุด 1/9/2565

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที และบา้นพกัเจา้หนา้ที 

คุณธีระชัย ศรีสาคร
8 ตั งเสาท าโครงเหล็กมุงหลังคาเหล็ก  47,600.00  47,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
9 เทคานใหญ่  2,800.00  2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
10 ปรับพื นเทคอนกรีต  24,700.00  24,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
11 ก่อฉาบ  13,650.00  13,650.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
12 ปรับพื นที หนา้บา้นวางท่อระบายน  า  8,500.00  8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที และบา้นพกัเจา้หนา้ที 

คุณธีระชัย ศรีสาคร
13 ปกูระเบื อง 35,700.00 35,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
14 กั นหอ้งผนงัเบา 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
15 ติดตั งประตูไม้เนื อแข็ง  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
16 ทุบผนงัก่อฉาบหนา้บา้น  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
17 ทุบผนังติดตั งวงกบประตูห้องน  าใหม่ พร้อมอปุกรณ์  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565

                               สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน  กันยายน  2565
           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

         วันที ่   9  กันยายน  พ.ศ.  2565

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันที่ท าสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที และบา้นพกัเจา้หนา้ที 

คุณธีระชัย ศรีสาคร
18 ทาสี 20,640.00 20,640.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
19 ติดตั งชักโครกใหม่ พร้อมอุปกรณ์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
20 ติดตั งซิ งน  าสแตนเลส 2 หลุม  8,200.00  8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
21 ติดตั งระบบไฟสว่าง มิเตอร์ เครื องตัดไฟ ตู้ควบคุมไฟ  13,200.00  13,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
22 ปรับปรุงติดตั งระบบประปา 6,500.00 6,501.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที และบา้นพกัเจา้หนา้ที 

บา้นพักแพทย์ ชั น 3 หอ้ง 3/2 (หมอเวฟ)
23 ท าความสะอาดภายใน  3,500.00  3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
24 ทาสี  21,480.00  21,480.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
25 ทาสีน  ามันเหล็กดัด  3,900.00  3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
26 เปลี ยนปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอ้ง  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
27 ติดตั งชักโครกใหม่ พร้อมอุปกรณ์  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
28 ท าระบบประปาใหม่  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
29 ติดตั งอ่างล้างหนา้เซรามิค พร้อมอุปกรณ์  4,800.00  4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
30 รื อถอนพื นหอ้งน  าปกูระเบื องใหม่  4,080.00  4,080.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
31 รื อผนงัหอ้ง กั นหอ้งและตกแต่งใหม่  9,500.00  9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
32 ติดตั งพัดลมดูดอากาศ  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที และบ้านพักเจ้าหน้าที  

คุณเกษมณี
33 รื อถอนหลังคาเก่า และมุงหลังคาใหม่  46,800.00  46,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
34 ผ้าม่านหนา้ต่าง กว้าง 220x สูง 140 เมตร  12,700.00  12,700.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาต  าสุด 5/9/2565
35 ผ้าม่านประตู กว้าง 120x สูง 200 เมตร  2,250.00  2,250.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาต  าสุด 5/9/2565
36 จานดาวเทียม+กล่องรับสัญญาณ พร้อมอปุกรณ์ติดตั ง  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันที่ท าสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(ตึกโควิดหอ้งคลอด)
37 เครื องปรับอากาศ แบบติดผนงั ระบบ Inverter ขนาด 18000  29,700.00  29,700.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565

BTU ยี หอ้ Haier พร้อมติดตั ง (หอ้งพกัแพทยแ์ฟลตเกา่ ชั น 3)

38 ทีวี LED Smart TV ยี ห้อ SAMSUNG 43" +ขาแขวน พร้อมติดตั ง  19,990.00  19,990.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
(หอ้งปฐมพยาบาล PCU)

39 ติดตั งจานดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณ  4,200.00  4,200.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
(หอ้งปฐมพยาบาล เบอร์1 PCU)

40 เครื องท าน  าอุ่น 3800 วัตต์ ยี ห้อ Media พร้อมติดตั ง  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
(หอ้งพักแพทย์แฟลตเก่า ชั น 3)

41 ผ้าม่านหน้าต่าง กวา้ง 1.50 ม.x1.40 ม. พร้อมรางและติดตั ง  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
42 ผ้ามา่นหน้าต่างชดุใหญ่ กวา้ง 3.00 ม.x2.00 ม. พร้อมรางและติดตั ง  4,350.00  4,350.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
43 ติดตั งฉากกั นหอ้งแอร์ ชนดิ PVC (ชนดิหนา) ขนาด 4.80 ตรม.  16,900.00  16,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565

พร้อมรางอุปกรณ์ (ห้องพักแพทย์แฟลตเก่า ชั น 3)
44 ตู้กันไฟดูด ชนิด 4 ช่อง พร้อมติดตั งเดินระบบไฟใหม่  6,900.00  6,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565

(หอ้งพักแพทย์แฟลตเก่า ชั น 3)
**จา้งเหมาหอ้งปฐมพยาบาล เบอร์ 1 PCU

45 สีรองพื นอะคริลิค  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
46 สีทาอะคริลิค 100% ภายใน  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
47 สีน  ามันทาไม้  500.00  500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
48 ขูดลอกสีเดิมพร้อมท าความสะอาด  960.00  960.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
49 ทาสีอะคริลิค 100% ภายใน  1,920.00  1,920.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
50 ทาสีรองพื นปนูเก่า  1,920.00  1,920.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
51 ทาสีน  ามันไม้  1,088.00  1,088.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันที่ท าสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

                                    (ลงชื่อ).................คริษฐา............................
    (นายคริษฐา พรหมกุล)

   ต าแหนง่ เจา้พนกังานพัสดุ
      (นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์)

    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

(ลงชื่อ)...............................................................(ลงชื่อ)...............................................................
   (นายสุนนัท์ สุวรรณ)

ต าแหนง่ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ


