




แบบ สขร.1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 925.00           925.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน 925.00           ร้านบญุล้อมเจริญสิน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 171/2565 

 ลว 17/6/2565

2 5,550.00        5,550.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านกังานเทศบาล

เมอืงนา่น 5,550.00        ส านกังานเทศบาลเมอืงนา่น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

3 380.00           380.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 380.00           ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 173/2565

 ลว 17/6/2565

4 740.00           740.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงกลางโฆษณาฯ 740.00           เชียงกลางโฆษณาฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 213/2565

 ลว 27/7/2565

5 2,520.00        2,520.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นฐัภรณ์ การพิมพ์ 2,520.00        นฐัภรณ์ การพิมพ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 190/2565

 ลว 8/7/2565

6 10,320.00      10,320.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกติิกรณ์ สแตนเลส 10,320.00      ร้านกติิกรณ์ สแตนเลส คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 197/2565

 ลว 20/7/2565

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-9 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2565

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

วัสดุกอ่สร้าง

จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติด
เชือ้

จ้างซ่อมพัดลมไอเย็น

จ้างเหมาท าปา้ยโฟมบอร์ด

จ้างท าตรายาง

จ้างเหมาติดต้ังชุดหนา้ต่างสแตน
เลส
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7 2,200.00        2,200.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน 2,200.00        ร้านบญุล้อมเจริญสิน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 191/2565

 ลว 8/7/2565

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

อนิเตอร์เมดิคอล จ ากดั 4,250.00        
บริษทั เอ.ที.พี. อนิเตอร์

เมดิคอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 174/2565

 ลว 20/6/2565

9 2,000.00        2,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก้(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 2,000.00        
บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

10 12,400.00      12,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายรัฐพงศ์ ละตา 12,400.00      นายรัฐพงศ์ ละตา คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

11 10,950.00      10,950.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ท้าว 10,950.00      นายวิชาญ แซ่ท้าว คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

12 7,035.00        7,035.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ อนภุาพ 7,035.00        นายโสภณ อนภุาพ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

13 9,180.00        9,180.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร ค าวงค์ 9,180.00        นางเพ็ญพร ค าวงค์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

14 8,395.00        8,395.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นลิคง 8,395.00        นางสาวเกวลิน นลิคง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุส านกังาน

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร
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15 10,875.00      10,875.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อผกา สมทุร

อาลัย 10,875.00      นางสาวช่อผกา สมทุรอาลัย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

16 7,050.00        7,050.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านกังานเทศบาล

เมอืงนา่น 7,050.00        ส านกังานเทศบาลเมอืงนา่น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

17 38,688.00      38,688.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ 38,688.00      นางซอน บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

18 -                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -                 0 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 -                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -                 0 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 -                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -                 0 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

133,458.00   133,458.00    133,458.00   

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติด
เชือ้

วัสดุบริโภค

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้


