




แบบ สขร.1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 707.23           707.23           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ทรู มฟู เอช ยูนิ

เวอร์แซลฯ 707.23           
บริษทั ทรู มฟู เอช ยูนิ

เวอร์แซลฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

2 3,500.00        3,500.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุม อทุุมพร 3,500.00        นายอดุม อทุุมพร คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 14/2565   

 ลว 24/2/2565

3 21,500.00      21,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุม อทุุมพร 21,500.00      นายอดุม อทุุมพร คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 15/2565   

 ลว 24/2/2565

4 272,000.00    272,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านซอยล์ แอนด์ วอ

เตอร์ ทรีทเมนต์ 272,000.00    
ร้านซอยล์ แอนด์ วอเตอร์

 ทรีทเมนต์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

สัญญาซ้ือขายเลขที่ 13/2565    

ลว 23/3/2565

5 67,750.00      67,750.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านซอยล์ แอนด์ วอ

เตอร์ ทรีทเมนต์ 67,750.00      
ร้านซอยล์ แอนด์ วอเตอร์

 ทรีทเมนต์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 52/2565   

  ลว 22/3/2565

6 5,350.00        5,350.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามเอความ

เทคฯ 5,350.00        บริษทั สยามเอความเทคฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 29/2565   

 ลว 7/3/2565

วัสดุส านกังาน

ครุภณัฑ์โรงงาน

วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบา้นงานครัว

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-30 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2565

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภณัฑ์ส านกังาน



แบบ สขร.1

7 24,750.00      24,750.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.จ.ีกรุ๊ป 24,750.00      ร้าน ดี.จ.ีกรุ๊ป คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 27/2565   

 ลว 3/3/2565

8 18,260.00      18,260.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั สุดชาย ซัพ

พลาย (1985) จ ากดั 18,260.00      
บริษทั สุดชาย ซัพพลาย 

(1985) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 26/2565   

 ลว 3/3/2565

9 4,850.00        4,850.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู ่หนุม่ยานยนต์ 4,850.00        อู ่หนุม่ยานยนต์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

10 3,600.00        3,600.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นยิมวอเตอร์เทค 3,600.00        นยิมวอเตอร์เทค คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/2565     

 ลว 14/2/2565

11 4,000.00        4,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั กูด๊ส์ ซายน ์

เทคโนโลยีฯ 4,000.00        
บริษทั กูด๊ส์ ซายน ์

เทคโนโลยีฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/2           

  ลว 4/2/2565

12 1,580.00        1,580.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั กูด๊ส์ ซายน ์

เทคโนโลยีฯ 1,580.00        
บริษทั กูด๊ส์ ซายน ์

เทคโนโลยีฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 10/2         

   ลว 4/2/2565

13 580.00           580.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 580.00           ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/2           

 ลว 2/2/2565

14 21,400.00      21,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พิกซาเมด จ ากดั 21,400.00      บริษทั พิกซาเมด จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 29/11       

  ลว 10/11/2564
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา

เคร่ือง x-ray

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบยีน ม 0929

วัสดุประปา

วัสดุกฬีา

วัสดุวิทยาศาสตร์

จ้างเหมาบริการซ่อมตู้ล าโพง
ขยายเสียง

วัสดุส านกังาน

วัสดุงานบา้นงานครัว
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15 50,000.00      50,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั กูด๊ส์ ซายน ์

เทคโนโลยีฯ 50,000.00      
บริษทั กูด๊ส์ ซายน ์

เทคโนโลยีฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/2565     

    ลว 4/2/2565

16 9,150.00        9,150.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั พลาสติก สโตร์

 จ ากดั 9,150.00        
บริษทั พลาสติก สโตร์ 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 35/2565   

     ลว 9/3/2565

17 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั 10,700.00      
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

18 2,123.00        2,123.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั 2,123.00        
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 9,045.00        9,045.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ อนภุาพ 9,045.00        นายโสภณ อนภุาพ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 10,500.00      10,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อผกา สมทุร

อาลัย 10,500.00      นางสาวช่อผกา สมทุรอาลัย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

21 10,200.00      10,200.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร ค าวงค์ 10,200.00      นางเพ็ญพร ค าวงค์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 11,315.00      11,315.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ท้าว 11,315.00      นายวิชาญ แซ่ท้าว คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

วัสดุงานบา้นงานครัว

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร
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23 9,855.00        9,855.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นลิคง 9,855.00        นางสาวเกวลิน นลิคง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

24 9,610.00        9,610.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวคันธมาทน ์ท า

งาม 9,610.00        นางสาวคันธมาทน ์ท างาม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 19/2565   

     ลว 28/2/2565

25 47,322.00      47,322.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ 47,322.00      นางซอน บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 13/2        

ลว 28/2/2565

26 47,394.00      47,394.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ 47,394.00      นางซอน บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 13/2        

ลว 28/2/2565

27 29,970.00      29,970.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อดุมศิลปเ์ฟอร์นเิจอร์ 29,970.00      อดุมศิลปเ์ฟอร์นเิจอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 53/2565   

    ลว 10/3/2565

28 27,000.00      27,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชีย เมดิ

คอลฯ 27,000.00      บริษทั เอเชีย เมดิคอลฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 49/2565   

      ลว 16/3/2565

29 7,243.00        7,243.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเทพสยามอี

เล็คทริก 7,243.00        ร้านเทพสยามอเีล็คทริก คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/1          

 ลว 13/1/2565

30 13,700.00      13,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ธนาธรรม มาร์

เกต๊ต้ิง 13,700.00      ห.จ.ก.ธนาธรรม มาร์เกต๊ต้ิง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 45/2565   

 ลว 16/3/2565

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ครุภณัฑ์การแพทย์

วัสดุไฟฟ้า

ครุภณัฑ์โฆษณา

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมางานบนัทึกข้อมลู

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค
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31 10,000.00      10,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษมั สุดชาย ซัพ

พลาย(1985) จ ากดั 10,000.00      
บริษมั สุดชาย ซัพพลาย

(1985) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 54/2565   

 ลว 23/3/2565

32 11,100.00      11,100.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอม็พี ซัพพลาย 11,100.00      ร้านเอม็พี ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 68/2565  

 ลว 25/3/2565

33 12,300.00      12,300.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านกังานเทศบาล

เมอืงนา่น 12,300.00      ส านกังานเทศบาลเมอืงนา่น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 23/2565   

 ลว 28/2/2565

34 5,400.00        5,400.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงกลางงานพิมพ์ 5,400.00        เชียงกลางงานพิมพ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 69/2565   

 ลว 25/3/2565

35 6,679.00        6,679.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.วัชรีวัสดุภณัฑ์ 6,679.00        ห.จ.ก.วัชรีวัสดุภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 18/2565  

 ลว 28/2/2565

36 11,050.00      11,050.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า 11,050.00      รวมมติรสรรพสินค้า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 67/2565   

 ลว 25/3/2565

811,483.23   811,483.23    811,483.23   รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้

จ้างเหมาบริการก าจัดขยะมลู
ฝอยติดเชือ้

จ้างเหมาท าสต๊ิกเกอร์ข้อความ

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุส านกังาน

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุงานบา้นงานครัว


