




แบบ สขร.1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 2,733.26        2,733.26         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั 2,733.26        
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

2 38,981.00      38,981.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ 38,981.00      นางซอน บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 130/2565

 ลว 30/5/2565

3 9,300.00        9,300.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวคันธมาทน ์ท า

งาม 9,300.00        นางสาวคันธมาทน ์ท างาม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 115/2565

 ลว 29/4/2565

4 364.00           364.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงทองวัสดุ

กอ่สร้าง(2015) จ ากดั 364.00           
บริษทั แสงทองวัสดุ

กอ่สร้าง(2015) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 137/2565

 ลว 26/5/2565

5 280.00           280.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยิง่เจริญ 280.00           ร้านยิง่เจริญ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 102/2565

 ลว 27/4/2565

6 350.00           350.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน 350.00           ร้านบญุล้อมเจริญสิน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 109/2565

 ลว 29/4/2565

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2565

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุบริโภค

จ้างเหมางานบนัทึกข้อมลู

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุการเกษตร



แบบ สขร.1

7 784.00           784.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยิง่เจริญ 784.00           ร้านยิง่เจริญ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 85/2565  

ลว 19/4/2565

8 15,360.00      15,360.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอจัฉราวอเตอร์ 15,360.00      ร้านอจัฉราวอเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 71/2565  

ลว 30/3/2565

9 7,370.00        7,370.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ อนภุาพ 7,370.00        นายโสภณ อนภุาพ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

10 11,480.00      11,480.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายรัฐพงศ์ ละตา 11,480.00      นายรัฐพงศ์ ละตา คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

11 9,860.00        9,860.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร ค าวงค์ 9,860.00        นางเพ็ญพร ค าวงค์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

12 8,030.00        8,030.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นลิคง 8,030.00        นางสาวเกวลิน นลิคง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

13 11,250.00      11,250.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อผกา สมทุร

อาลัย 11,250.00      นางสาวช่อผกา สมทุรอาลัย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

14 10,585.00      10,585.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ท้าว 10,585.00      นายวิชาญ แซ่ท้าว คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

วัสดุการเกษตร

วัสดุส านกังาน

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร



แบบ สขร.1

15 7,621.00        7,621.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า 7,621.00        รวมมติรสรรพสินค้า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 152/2565 

 ลว 10/6/2565

16 14,400.00      14,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอม็พี ซัพพลาย 14,400.00      ร้านเอม็พี ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 151/2565 

 ลว 7/6/2565

17 16,534.00      16,534.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า 16,534.00      รวมมติรสรรพสินค้า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 160/2565 

 ลว 10/6/2565

18 6,480.00        6,480.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกจิชุมชนโรงสี

ข้าวฯ 6,480.00        วิสาหกจิชุมชนโรงสีข้าวฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 161/2565

 ลว 10/6/2565

19 7,800.00        7,800.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน 7,800.00        ร้านบญุล้อมเจริญสิน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 155/2565 

 ลว 8/6/2565

20 13,600.00      13,600.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อดุมศิลปเ์ฟอร์นเิจอร์ 13,600.00      อดุมศิลปเ์ฟอร์นเิจอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 147/2565 

 ลว 31/5/2565

21 6,750.00        6,750.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านกังานเทศบาล

เมอืงนา่น 6,750.00        ส านกังานเทศบาลเมอืงนา่น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 16,192.00      16,192.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสถิตย์ ใจเอบิ 16,192.00      นายสถิตย์ ใจเอบิ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 175/2565 

 ลว 22/6/2565

วัสดุส านกังาน

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุส านกังาน

วัสดุบริโภค

วัสดุกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์ส านกังาน

จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติด
เชือ้

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
โดยรอบอาคารงานผู้ปว่ยใน



แบบ สขร.1

23 16,350.00      16,350.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิเดช ฝีปากเพราะ 16,350.00      นายพิเดช ฝีปากเพราะ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 180/2565 

 ลว 28/6/2565

24 14,600.00      14,600.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก ชัยวัฒน ์ออโต้

ไทร์ 14,600.00      ห.จ.ก ชัยวัฒน ์ออโต้ไทร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 150/2565 

 ลว 7/6/2565

25 2,170.92        2,170.92         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั 2,170.92        
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

26 1,489.41        1,489.41         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ทรู มฟู เอช ฯ 1,489.41        บริษทั ทรู มฟู เอช ฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

27 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....................

28 3,500.00        3,500.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงกลางโฆษณาฯ 3,500.00        เชียงกลางโฆษณาฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 176/2565 

 ลว 22/6/2565

29 2,045.85        2,045.85         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก้(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 2,045.85        
บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

30 30,000.00      30,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง san sport shop 30,000.00      san sport shop คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 141/2565 

 ลว 31/5/2565

จ้างเหมาปรับปรุงภมูทิัศน์
บริเวณปา้ยหนา้โรงพยาบาล

วัสดุยานพาหนะ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย



แบบ สขร.1

31 37,951.00      37,951.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ 37,951.00      นางซอน บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

46 21,000.00      21,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 21,000.00      ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 166/2565 

 ลว 17/6/2565

47 527.51           527.51           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั 527.51           
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

48 14,500.00      14,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พีดีเอ เมดิคอลฯ 14,500.00      บริษทั พีดีเอ เมดิคอลฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 158/2565 

 ลว 10/6/2565

49 46,010.00      46,010.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเทค เย
เนอเรเตอร์ จ ากดั 46,010.00      

บริษทั ไทยเทค เยเนอเร
เตอร์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 92/2565  

ลว 22/4/2565

50 11,250.00      11,250.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั บ ีพร้อม เทรด

ด้ิงฯ 11,250.00      บริษทั บ ีพร้อม เทรดด้ิงฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 47/2565  

ลว 16/3/2565

51 23,420.00      23,420.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเทพสยามอี

เล็คทริก 23,420.00      ร้านเทพสยามอเีล็คทริก คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 143/2565 

 ลว 31/5/2565

52 8,570.00        8,570.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 8,570.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 167/2565 

 ลว 17/62565

วัสดุบริโภค

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศ

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนดิ
ไฟฟ้า 720 GF

จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองวัด
ความดันโลหติ

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนดิ
ไฟฟ้า ขนาด 300 Kw.

วัสดุไฟฟ้า



แบบ สขร.1

460,188.95   460,188.95    460,188.95   รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้


