




แบบ สขร.1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 2,192.50        2,192.50         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก้(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 2,192.50        
บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

2 6,400.00        6,400.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 6,400.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 121/2565

 ลว 11/5/2565

3 25,300.00      25,300.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 25,300.00      ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 65/2565  

ลว 22/4/2565

4 46,100.00      46,100.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 46,100.00      ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 96/2565  

ลว 22/4/2565

5 6,960.00        6,960.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ล าปาง คลีน 6,960.00        ล าปาง คลีน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 122/2565 

 ลว 11/5/2565

6 16,400.00      16,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นยืมวิเตอร์เทค 16,400.00      นยืมวิเตอร์เทค คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 125/2565 

 ลว 11/5/2565

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ครุภณัฑ์ส านกังาน

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุประปา

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-20 เดอืน มถุินำยน พ.ศ. 2565

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

วัสดุไฟฟ้า



แบบ สขร.1

7 17,400.00      17,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอม็พี ซัพพลาย 17,400.00      ร้านเอม็พี ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 123/2565 

 ลว 11/5/2565

8 42,168.90      42,168.90      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง 42,168.90      
สหกรณ์การเกษตรเชียง

กลาง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

9 2,500.00        2,500.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายส าราญ ภยูาง 2,500.00        นายส าราญ ภยูาง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 111/2565

 ลว 29/4/2565

10 4,200.00        4,200.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั พลาสติก สโตร์

 จ ากดั 4,200.00        
บริษทั พลาสติก สโตร์ 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 72/2565   

 ลว 31/3/2565

11 42,750.00      42,750.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซี.เอ.คอมเซ็นเตอร์ 42,750.00      ซี.เอ.คอมเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 112/2565 

 ลว 29/4/2565

12 5,350.00        5,350.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั สยาม เอควา 

เทค ฯ 5,350.00        บริษทั สยาม เอควา เทค ฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 132/2565 

 ลว 19/5/2565

13 3,400.00        3,400.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังต่อ 3,400.00        ร้านรังต่อ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 110/2565 

 ลว 29/4/2565

14 10,125.00      10,125.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อผกา สมทุร

อาลัย 10,125.00      นางสาวช่อผกา สมทุรอาลัย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างเหมาขุดบอ่ทิ้งขยะอนิทรีย์

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุส านกังาน

จ้างเหมาบคุลากร

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุเชือ้เพลิง



แบบ สขร.1

15 9,860.00        9,860.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร ค าวงค์ 9,860.00        นางเพ็ญพร ค าวงค์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

16 7,750.00        7,750.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายรัฐพงศ์ ละตา 7,750.00        นายรัฐพงศ์ ละตา คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

17 8,040.00        8,040.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ อนภุาพ 8,040.00        นายโสภณ อนภุาพ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

18 10,950.00      10,950.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ท้าว 10,950.00      นายวิชาญ แซ่ท้าว คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 7,665.00        7,665.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นลิคง 7,665.00        นางสาวเกวลิน นลิคง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 17,750.00      17,750.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั พลาสติก สโตร์

 จ ากดั 17,750.00      
บริษทั พลาสติก สโตร์ 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 105/2565

 ลว 28/4/2565

21 3,300.00        3,300.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 3,300.00        โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 73/2565  

 ลว 31/3/2565

22 8,370.00        8,370.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวคันธมาทน ์ท า

งาม 8,370.00        นางสาวคันธมาทน ์ท างาม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 70/2565  

ลว31/3/2565

วัสดุคอมพิวเตอร์

จ้างเหมางานบนัทึกข้อมลู

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

วัสดุงานบา้นงานครัว



แบบ สขร.1

23 6,480.00        6,480.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกจิชุมชนโรงสี
ข้าวพระราชทานฯ 6,480.00        

วิสาหกจิชุมชนโรงสีข้าว
พระราชทานฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 127/2565 

 ลว 16/5/2565

24 106,900.00    106,900.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั กูด้สปดี 
คอมพิวเตอร์ 106,900.00    

บริษทั กูด้สปดี 
คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 119/2565

 ลว 6/5/2565

25 160,500.00    160,500.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั คิงส์ชินพาว

เวอร์ จ ากดั 160,500.00    
บริษทั คิงส์ชินพาวเวอร์ 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 93/2565   

 ลว 22/4/2565

26 46,100.00      46,100.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 46,100.00      ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 97/2565  

 ลว 22/4/2565

27 14,500.00      14,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านกังานเทศบาล

เมอืงนา่น 14,500.00      ส านกังานเทศบาลเมอืงนา่น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

28 19,000.00      19,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.พีทีเค 
ทรานสปร์ตฯ 19,000.00      ห.จ.ก.พีทีเค ทรานสปร์ตฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 66/2565  

 ลว 29/3/2565

29 44,760.00      44,760.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ 44,760.00      นางซอน บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

30 51,136.00      51,136.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ 51,136.00      นางซอน บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างก าจัดขยะมลูฝอยติดเชือ้

จ้างเหมารถบรรทุกพร้อมเคลน

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ครุภณัฑ์ส านกังาน



แบบ สขร.1

31 8,440.00        8,440.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 8,440.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 133/2565 

 ลว 20/5/2565

46 -                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -                 0 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

47 -                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -                 0 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

48 -                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -                 0 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

762,747.40   762,747.40    762,747.40   รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ


