




แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

1 1,000.00     1,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางปรารี  สมสว่าง 1,000.00       นางปรารี  สมสว่าง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

2 1,000.00     1,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางปรารี  สมสว่าง 1,000.00       นางปรารี  สมสว่าง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

3 19,855.00   19,855.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บางกอก 

เมดิคอล 19,855.00     บริษัท บางกอก เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 15/10     

    ลว 16/10/2563

4 21,000.00   21,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กูด้สปีด 
คอมพิวเตอร์ 21,000.00     

บริษัท กูด้สปีด 
คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/10     

ลว 6/10/2563 (งบค่าเส่ือม

เหลือจ่าย 62)

5 12,325.00   12,325.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 12,325.00     นางซอน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

6 460,000.00   460,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามเดนท์

 จ ากดั 460,000.00   บริษัท สยามเดนท์ จ ากดั คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 11/2563

 ลว 18/8/2563 (เงินบริจาค)

7 3,800.00     3,800.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก ้เซอร์วิส

เซส 3,800.00       บริษัท ริโก ้เซอร์วิสเซส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  พฤจกิำยน  2563

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วนัที่   1-30 เดอืน  พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2563

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

ค่าใชส้อย (พวงมาลา 
วันปิยมหาราช)

ค่าใชส้อย (พวงมาลา 
วันสวรรคต รัชกาลที่ 9)

จ้างบริการ BMS-Hosxp 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัสดุบริโภค

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

8 46,170.00   46,170.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สุดชาย ซัพ

พลาย(1985) 46,170.00     
บริษัท สุดชาย ซัพ

พลาย(1985) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/10       

 ลว 9/10/2563

9 34,270.00   34,270.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพาริชย์ 34,270.00     ร้านพัฒนาพาริชย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/10       

 ลว 9/10/2563

10 4,800.00     4,800.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นิลคง 4,800.00       นางสาวเกวลิน นิลคง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 6/2564   

 ลว 1/10/2563

11 8,400.00     8,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร ค าวงค์ 8,400.00       นางเพ็ญพร ค าวงค์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/2564   

 ลว 1/102563

12 8,928.00     8,928.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวชอ่ผกา 

สมุทรอาลัย 8,928.00       
นางสาวชอ่ผกา สมุทร

อาลัย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 3/2564   

    ลว 1/10/2563

13 9,568.00     9,568.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร ระลึก 9,568.00       นางเมธาพร ระลึก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/25634 

   ลว 1/10/2563

14 10,075.00   10,075.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกติติธัช หมื่นภกัดี 10,075.00     นายกติติธัช หมื่นภกัดี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 7/2564   

   ลว 1/10/2563

15 15,304.00   15,304.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ธิติมูล 15,304.00     นายมานิตย ์ธิติมูล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/2564   

   ลว 1/10/2563

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

16 10,125.00   10,125.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชยั ค่าคาม 10,125.00     นายชยั ค่าคาม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/1564   

   ลว 1/102563

17 18,360.00   18,360.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพาริชย์ 18,360.00     ร้านพัฒนาพาริชย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 13/10     

   ลว 16/10/2563

18 54,000.00   54,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง C.A. Com-Center 54,000.00     C.A. Com-Center คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 12/10     

   ลว 16/10/2563

19 13,928.00   13,928.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 13,928.00     นางซอน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 10,700.00   10,700.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั 10,700.00     
บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

21 2,028.19     2,028.19      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั 2,028.19       
บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 358.05        358.05        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรู มูฟ เอช

 ยนูิเวอร์แซลฯ 358.05          
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยนูิ

เวอร์แซลฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

23 215.07        215.07        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ฯ 215.07          บริษัท แอดวานซ์ ฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุบริโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

24 552.49        552.49        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั 552.49          บริษัท ทีโอที จ ากดั คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

25 749.00        749.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั 749.00          บริษัท ทีโอที จ ากดั คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

26 2,250.00     2,250.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านนัฐภรณ์    

การพิมพ์ 2,250.00       ร้านนัฐภรณ์    การพิมพ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/11       

   ลว 3/11/2563

27 6,100.00     6,100.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านักงานเทศบาล

เมืองน่าน 6,100.00       
ส านักงานเทศบาล

เมืองน่าน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

28 7,000.00     7,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายภริูนท์ นิลคง 7,000.00       นายภริูนท์ นิลคง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/11       

 ลว 11/11/2563 (งบEMS)

29 592.94        592.94        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั 592.94          บริษัท ทีโอที จ ากดั คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

30 749.00        749.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั 749.00          บริษัท ทีโอที จ ากดั คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

784,202.74    784,202.74     

จ้างเก็บและขนขยะมูลฝอย
ติดเชื้อ

จ้างเหมาช่างฝีมือสร้างทาง
เชื่อม

ค่าสาธารณูปโภค

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างท าใบประกาศ


