




 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพสัดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

งบด าเนินงาน 

 

ไตรมาสที่ 4 

 

(เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง กนัยายน 2565) 



ล ำดบัที่
 วงเงินทีจ่ัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง(บำท)
วธิีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 2,733.26               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากัด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

2 38,981.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

130/2565 ลว 30/5/2565

3 9,300.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวคันธมาทน์ ท างาม

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

115/2565 ลว 29/4/2565

4 364.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงทองวัสดุก่อสร้าง

(2015) จ ากัด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

137/2565 ลว 26/5/2565

5 280.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยิง่เจริญ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

102/2565 ลว 27/4/2565

6 350.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

109/2565 ลว 29/4/2565

7 784.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยิง่เจริญ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 85/2565 

 ลว 19/4/2565

8 15,360.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอัจฉราวอเตอร์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 71/2565 

 ลว 30/3/2565

9 7,370.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ อนุภาพ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

10 11,480.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายรัฐพงศ์ ละตา

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

11 9,860.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพญ็พร ค าวงค์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

12 8,030.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นิลคง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

13 11,250.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวช่อผกา สมุทรอาลัย

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

14 10,585.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ทา้ว

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมางานบนัทกึข้อมูล

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร

วัสดุส านักงาน

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุบริโภค

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565

โรงพยำบำลเชียงกลำง

วนัที ่  1-31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2565



15 7,621.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

152/2565  ลว 10/6/2565

16 14,400.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพ ีซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

151/2565  ลว 7/6/2565

17 16,534.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

160/2565  ลว 10/6/2565

18 6,480.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวฯ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

161/2565 ลว 10/6/2565

19 7,800.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

155/2565  ลว 8/6/2565

20 13,600.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุดมศิลปเ์ฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

147/2565  ลว 31/5/2565

21 6,750.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองน่าน

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 16,192.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสถิตย์ ใจเอิบ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

175/2565  ลว 22/6/2565

23 16,350.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพเิดช ฝีปากเพราะ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

180/2565  ลว 28/6/2565

24 14,600.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก ชัยวัฒน์ ออโต้ไทร์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

150/2565  ลว 7/6/2565

25 2,170.92               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากัด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

26 1,489.41               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ทรู มูฟ เอช ฯ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

27 10,700.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากัด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

28 3,500.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงกลางโฆษณาฯ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

176/2565  ลว 22/6/2565

29 2,045.85               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) 

จ ากัด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

30 30,000.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง san sport shop

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

141/2565  ลว 31/5/2565

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

จ้างเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติด
เชื้อ

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
โดยรอบอาคารงานผู้ปว่ยใน

จ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณปา้ยหน้าโรงพยาบาล

วัสดุยานพาหนะ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุส านักงาน

วัสดุบริโภค

วัสดุก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน



31 37,951.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

46 21,000.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

166/2565  ลว 17/6/2565

47 527.51                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากัด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

48 14,500.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พดีีเอ เมดิคอลฯ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

158/2565  ลว 10/6/2565

49 46,010.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเทค เยเนอเร

เตอร์ จ ากัด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 92/2565 

 ลว 22/4/2565

50 11,250.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีพร้อม เทรดด้ิงฯ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 47/2565 

 ลว 16/3/2565

51 23,420.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามอีเล็คทริก

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

143/2565  ลว 31/5/2565

52 8,570.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

167/2565  ลว 17/62565

460,188.95          

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศ

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟา้ 720 GF

จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองวัด
ความดันโลหติ

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟา้ ขนาด 300 Kw.

วัสดุไฟฟา้

วัสดุบริโภค

ครุภณัฑ์ส านักงาน



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 9,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอกัษรศิลปแ์อด

เวอร์ไทซ่ิงแอนด์ดีไซน์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 153/2565

 ลว 8/6/2565

2 460.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นฐัภรณ์ การพิมพ์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 165/2565 

 ลว 10/6/2565

3 3,590.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 56/2565  

ลว 23/3/2565

4 1,850.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.นา่นอนิสตรู

เมนท์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 157/2565

 ลว 14/6/2565

5 19,050.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 187/2565

 ลว 8/7/2565

6 13,980.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล าปาง คลีน

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 179/2565

 ลว 24/6/2565

7 7,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั พลาสติก สโตร์

 จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 184/2565

 ลว 6/7/2565

8 3,745.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 144/2565 

 ลว 31/5/2565

9 1,800.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หา้งศรีเกษม

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่149/2565 

 ลว 7/6/2565

10 9,408.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั นครนา่น
ออกซิเจน จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 142/2565 

 ลว 31/5/2565

11 3,160.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ชัยวัฒน ์ออโต้

ไทร์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 148/2565 

 ลว 7/6/2565

12 2,420.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ชัยวัฒน ์ออโต้

ไทร์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 163/2565

 ลว 10/6/2565

13 210.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจ๊อดบริการ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 145/2565

 ลว 31/5/2565

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน สิงหำคม 2565

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-31 เดอืน สิงหำคม พ.ศ. 2565

วัสดุยานพาหนะ

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุเชือ้เพลิง

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบยีน กข 7784

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบยีน กฉ 6763

ครุภณัฑ์โฆษณา

วัสดุการแพทย์

วัสดุส านกังาน

วัสดุงานบา้นงานครัว

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

จ้างเหมาบริการท าปา้ยไวนลิ

จ้างท าตรายาง



14 200.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมติรอดุม

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 146/2565

 ลว 31/5/2565

15 1,950.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู ่หนุม่ยานยนต์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 164/2565 

 ลว 10/6/2565

16 9,095.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั บ ีพร้อม เทรด
ด้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซล

 จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 48/2565  

ลว 16/3/2565

17 17,650.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอม็พี ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 185/2565 

 ลว 6/7/2565

18 120.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยิง่เจริญ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 139/2565 

 ลว 27/5/2565

19 21,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทิ พิกซาเมด จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 5,120.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู ่หนุม่ยานยนต์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 162/2565 

 ลว 10/6/2565

21 9,860.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร ค าวงค์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 11,250.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อผกา สมทุร

อาลัย

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

23 10,710.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายรัฐพงศ์ ละตา

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

24 7,705.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ อนภุาพ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

25 10,950.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ท้าว

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

26 7,665.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นลิคง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

27 851.72           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ทรู มฟู เอชฯ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

28 10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะ

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเชิง
ปอ้งกนัเคร่ืองเอกซเรย์

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะบยีน กข 7784

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

วัสดุเชือ้เพลิง

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบยีน ม 0929

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้า

วัสดุงานบา้นงานครัว



29 749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

30 524.30           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

31 20,200.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชีย เมดิ

คอลฯ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 182/2565 

 ลว 6/7/2565

32 39,750.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 120/2565

 ลว 18/3/2565

33 15,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเสริฐแบตเตอร่ี

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 196/2565 

 ลว 20/7/2565

34 4,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.วัชรีวัสดุภณัฑ์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 170/2565 

 ลว 17/6/2565

35 4,400.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู ่หนุม่ยานยนต์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 189/2565

 ลว 8/7/2565

36 4,400.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 168/2565 

 ลว 17/6/2565

37 6,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกจิชุมชนโรงสี

ข้าวฯ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 177/2565 

 ลว 24/6/2565

38 6,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกจิชุมชนโรงสี

ข้าวฯ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 203/2565 

 ลว 22/7/2565

39 5,730.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู ่หนุม่ยานยนต์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 188/2565

 ลว 8/7/2565

40 45,688.80      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

41 30,150.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามเดนท์ 

จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 186/2565

 ลว 6/7/2565

42 38,088.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

43 38,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบยีน กค 3787

วัสดุเชือ้เพลิง

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงเคร่ือง
ยูนติทันตกรรม

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค

วัสดุยานพาหนะ

วัสดุกอ่สร้าง

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะ
ทะเบยีน กค 4921

ครุภณัฑ์ส านกังาน

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค

ครุภณัฑ์การแพทย์

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศ



44 2,640.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 172/2565

 ลว 17/6/2565

45 3,360.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 193/2565

 ลว 12/7/2565

46 8,990.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวคันธมาทน ์ท า

งาม

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 183/2565

 ลว 31/5/2565

47 250.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 84/2565  

ลว 19/4/2565

48 3,630.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 178/2565

 ลว 24/6/2565

49 4,530.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 169/2565

 ลว 17/6/2565

50 123,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.นา่น ซีวีแอล 

กอ่สร้าง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 15/2565  

ลว 6/7/2565

51 3,600.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอนสุรณื วารี

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

52 51,027.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสราวลี แสงอนิ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 198/2565 

 ลว 20/7/2565

53 11,775.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.ที.พี. 

อนิเตอร์เมดิคอล จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 195/2565

 ลว 12/7/2565

674,341.82   

ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานจ้าง
กอ่สร้าง

วัสดุไฟฟ้า

จ้างเหมางานบนัทึกข้อมลู

จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองพิมพ์เอกสาร

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุคอมพิวเตอร์

จ้างกอ่สร้างปรับปรุงหลังคา
อาคารโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

จ้างเหมาทาสีภายในอาคารงาน
ผู้ปว่ยใน

วัสดุส านกังาน

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้

วัสดุไฟฟ้า



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง(บำท)
วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 925.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 171/2565 

 ลว 17/6/2565

2 5,550.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านกังานเทศบาล

เมอืงนา่น

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

3 380.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 173/2565

 ลว 17/6/2565

4 740.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงกลางโฆษณาฯ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 213/2565

 ลว 27/7/2565

5 2,520.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นฐัภรณ์ การพิมพ์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 190/2565

 ลว 8/7/2565

6 10,320.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกติิกรณ์ สแตนเลส

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 197/2565

 ลว 20/7/2565

7 2,200.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 191/2565

 ลว 8/7/2565

8 4,250.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.ที.พี. 

อนิเตอร์เมดิคอล จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 174/2565

 ลว 20/6/2565

9 2,000.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก้(ประเทศ

ไทย) จ ากดั

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

10 12,400.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายรัฐพงศ์ ละตา

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

11 10,950.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ท้าว

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

12 7,035.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ อนภุาพ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

13 9,180.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร ค าวงค์

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-9 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2565

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างซ่อมพัดลมไอเย็น

จ้างเหมาท าปา้ยโฟมบอร์ด

จ้างท าตรายาง

จ้างเหมาติดต้ังชุดหนา้ต่างสแตน
เลส

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุส านกังาน

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

วัสดุกอ่สร้าง

จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติด
เชือ้



14 8,395.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นลิคง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

15 10,875.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อผกา สมทุร

อาลัย

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

16 7,050.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านกังานเทศบาล

เมอืงนา่น

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

17 38,688.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

18

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

19

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

133,458.00     รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติด
เชือ้

วัสดุบริโภค

จ้างเหมาบคุลากร


