




แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 13,885.00      13,885.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์   ธิติมูล 13,885.00      นายมานิตย์   ธิติมูล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

2 10,719.00      10,719.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย   ค่าคาม 10,719.00      นายชัย   ค่าคาม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

3 8,688.00        8,688.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชอ่ผกา   สมทุรอาลัย 8,688.00        น.ส.ช่อผกา   สมุทรอาลัย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

4 10,710.00      10,710.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร   ระลึก 10,710.00      นางเมธาพร   ระลึก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

5 8,400.00        8,400.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ   อนุภาพ 8,400.00        นายโสภณ   อนุภาพ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

6 10,353.00      10,353.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ   แซ่ท้าว 10,353.00      นายวิชาญ   แซ่ท้าว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

7 5,400.00        5,400.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน   นิลคง 5,400.00        นางสาวเกวลิน   นิลคง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน ตลุำคม 2564

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2564

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 8,400.00        8,400.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร   ค าวงศ์ 8,400.00        นางเพ็ญพร   ค าวงศ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

9 2,026.58        2,026.58        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.โทรคมนาคม 

แห่งชาติ 2,026.58        บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

10 557.84           557.84           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.โทรคมนาคม 

แห่งชาติ 557.84           บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

11 640.93           640.93           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิ

เวอร์แซล 640.93           บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

12 480.00           480.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 480.00           ร้านบุญล้อมเจริญสิน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 45/8        

  ลว26/8/2564

13 25,150.00      25,150.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 25,150.00      นางซอน  บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/9          

 ลว2/9/2563

-                 

105,410.35   105,410.35   105,410.35   

จ้างเหมาบุคลากร

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร

วัสดุบริโภค

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 749.00           749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ 749.00           บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

2 638.79           638.79           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์

แซล 638.79           บ.ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

3 535.91           535.91           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ 535.91           บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

4 4,500.00        4,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ภัทร์   รัตนไตร 4,500.00        นายพงษ์ภัทร์   รัตนไตร คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

5 38,337.40      38,337.40      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง 38,337.40      สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

6 2,000.00        2,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 2,000.00        บ.ริโก้ (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

7 5,000.00        5,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดม   อุทุมพร 5,000.00        นายอุดม   อุทุมพร คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 34/9        

  ลว28/9/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2564

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-30 เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าขนส่งวัสดุการแพทย์

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

วัสดุส านักงาน



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 2,026.58        2,026.58        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ 2,026.58        บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

9 22,000.00      22,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 22,000.00      โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/11        

   ลว2/11/2564.

10 7,200.00        7,200.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่ หนุ่มยานยนต์ 7,200.00        อู่ หนุ่มยานยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 35/9        

 ลว27/9/2564

11 32,000.00      32,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ช้างเผือกประดับยนต์ 32,000.00      ช้างเผือกประดับยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 32/9        

 ลว16/9/2564

12 15,250.00      15,250.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุดมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ 15,250.00      อุดมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/11        

ลว2/11/2564

13 4,350.00        4,350.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านักงานเทศบาล

เมืองน่าน 4,350.00        ส านักงานเทศบาลเมืองน่าน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

14 26,914.00      26,914.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 26,914.00      นางซอน  บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

15 8,060.00        8,060.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชุติกาญจน์  ปันชุน 8,060.00        น.ส.ชุติกาญจน์  ปันชุน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

ค่าสาธารณูปโภค

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ
 ม0638

จ้างติดต้ังหลังคาแคร่ีบอย

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าขยะมูลฝอย

วัสดุบริโภค

จ้างเหมาบุคลากร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

16 9,045.00        9,045.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ   อนุภาพ 9,045.00        นายโสภณ   อนุภาพ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

17 11,100.00      11,100.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร   ระลึก 11,100.00      นางเมธาพร   ระลึก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

18 10,585.00      10,585.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เกวลิน   นิลคง 10,585.00      น.ส.เกวลิน   นิลคง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 10,816.00      10,816.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย   ค่าคาม 10,816.00      นายชัย   ค่าคาม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 15,373.00      15,373.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  ธิติมูล 15,373.00      นายมานิตย์  ธิติมูล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

21 11,315.00      11,315.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ   แซ่ท้าว 11,315.00      นายวิชาญ   แซ่ท้าว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 9,860.00        9,860.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร   ค าวงศ์ 9,860.00        นางเพ็ญพร   ค าวงศ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

23 9,375.00        9,375.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ช่อผกา  สมุทรอาลัย 9,375.00        น.ส.ช่อผกา  สมุทรอาลัย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

24 28,500.00      28,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซี.เอ.คอมเซ็นเตอร์ 28,500.00      ซี.เอ.คอมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 16/11      

  ลว5/11/2564

25 19,855.00      19,855.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเมดิคอล 19,855.00      บ.บางกอกเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 35/11      

  ลว12/11/2564

26 7,616.00        7,616.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงกลางงานพิมพ์ 7,616.00        เชียงกลางงานพิมพ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/11        

ลว4/11/2564

27 38,520.00      38,520.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พิกเซอร์ (ประเทศ

ไทย) 38,520.00      บ.พิกเซอร์ (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 10/11      

   ลว3/11/2564

-                 

351,521.68   351,521.68   351,521.68   

วัสดุคอมพิวเตอร์

จ้างเหมา BMS

วัสดุส านักงาน

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 85,600.00      85,600.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จิระเมธวิศวกรรม 85,600.00      หจก.จิระเมธวิศวกรรม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 36/9        

 ลว30/9/2564

2 9,900.00        9,900.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บอยคอมพิวเตอร์ 9,900.00        บอยคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 12/11      

   ลว4/11/2564

3 250,000.00    250,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เค เอช ที เซ็นทรัล 250,000.00    บ. เค เอช ที เซ็นทรัล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 12/2564  

   ลว14/7/2564

4 5,640.00        5,640.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุดมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ 5,640.00        อุดมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 15/11      

 ลว4/11/2564

5 2,850.00        2,850.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,850.00        ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 29/11      

 ลว5/11/2564

6 13,200.00      13,200.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น่านการดับเพลิง 13,200.00      หจก.น่านการดับเพลิง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 11/11      

 ลว4/11/2564

7 6,480.00        6,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนโรงสี
ข้าวพระราชทาน 6,480.00        

วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว
พระราชทาน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 17/11      

 ลว5/11/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน ธันวำคม 2564

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2564

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

ครุภัณฑ์การแพทย์

วัสดุคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์งานบ้าน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุบริโภค



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 24,400.00      24,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ. พีดีเอ เมดิคอล 

เซอร์วิส 24,400.00      บ. พีดีเอ เมดิคอล เซอร์วิส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 12/7      

ลว5/7/2564

9 1,590.00        1,590.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นัฐภรณ์  การพิมพ์ 1,590.00        นัฐภรณ์  การพิมพ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 32/11      

  ลว11/11/2564

10 22,560.00      22,560.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 22,560.00      ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 10/11      

  ลว10/11/2564

11 30,918.00      30,918.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 30,918.00      นางซอน  บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

12 28,500.00      28,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 28,500.00      นางซอน  บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

13 10,360.00      10,360.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร  ระลึก 10,360.00      นางเมธาพร  ระลึก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

14 9,045.00        9,045.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ   อนุภาพ 9,045.00        นายโสภณ   อนุภาพ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

15 10,816.00      10,816.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย   ค่าคาม 10,816.00      นายชัย   ค่าคาม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

วัสดุไฟฟ้า

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

จ้างท าบัตรคิว

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

16 10,220.00      10,220.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน  นิลคง 10,220.00      นางสาวเกวลิน  นิลคง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

17 9,750.00        9,750.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ช่อผกา  สมุทรอาลัย 9,750.00        น.ส.ช่อผกา  สมุทรอาลัย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

18 9,860.00        9,860.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร   ค าวงศ์ 9,860.00        นางเพ็ญพร   ค าวงศ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 6,820.00        6,820.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชุติกาญจน์ ปันชุน 6,820.00        น.ส.ชุติกาญจน์ ปันชุน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 15,474.00      15,474.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์   ธิติมูล 15,474.00      นายมานิตย์   ธิติมูล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

21 10,585.00      10,585.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ   แซ่ท้าว 10,585.00      นายวิชาญ   แซ่ท้าว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 6,700.00        6,700.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านักงานเทศบาล

เมืองน่าน 6,700.00        ส านักงานเทศบาลเมืองน่าน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

23 1,370.00        1,370.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น่านแก๊ส 1,370.00        หจก.น่านแก๊ส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 28/11      

 ลว5/11/2564

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเก็บขน ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
( พ.ย.)

วัสดุเชื้อเพลิง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

24 1,000.00        1,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายทิว   ส าราญสุข 1,000.00        นายทิว   ส าราญสุข คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 27/11      

   ลว5/11/2564

25 3,500.00        3,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายส าราญ   ภูยาง 3,500.00        นายส าราญ   ภูยาง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/11       

ลว4/11/2564

26 3,051.00        3,051.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 3,051.00        ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 26/11      

  ลว5/11/2564

27 36,548.50      36,548.50      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง 36,548.50      สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 37/9        

ลว30/9/2564

28 5,380.00        5,380.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่ หนุ่มยายนต์ 5,380.00        อู่ หนุ่มยายนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 19/11      

  ลว5/11/2564

29 5,200.00        5,200.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่ หนุ่มยายนต์ 5,200.00        อู่ หนุ่มยายนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 18/11      

 ลว5/11/2564

30 3,210.00        3,210.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคที คอมพิวเตอร์ 3,210.00        หจก.เคที คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 6/11        

 ลว4/11/2564

31 4,050.00        4,050.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางแก๊ส 4,050.00        ร้านเชียงกลางแก๊ส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 3/11        

ลว4/11/2564

จ้างเหมาบริการท าฝาครอบท่อ

จ้างเหมาบริการขุดท่อประปา

วัสดุประปา

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

วัสดุเชื้อเพลิง

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
กค3787

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
ม0929

จ้างเหมาสัญญาจีพีเอส กง8113

วัสดุเชื้อเพลิง(แก๊ส)



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

32 340.00           340.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตรอุดม 340.00           ร้านมิตรอุดม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 34/11      

  ลว10/11/2564

33 13,374.00      13,374.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า 13,374.00      รวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 22/11      

ลว5/11/2564

658,291.50   658,291.50   658,291.50   

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

วัสดุยานพาหนะ

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

วัสดุส านักงาน

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น


