




แบบ สขร.1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 640.00           640.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงกลางโฆษณา 640.00           เชียงกลางโฆษณา คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 24/12       

 ลว 27 ธ.ค. 2564

2 3,950.00        3,950.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 3,950.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 57/11       

 ลว 19 พ.ย. 2564

3 67,500.00      67,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.ที.พ.ี อนิเตอร์

เมดิคอล 67,500.00      
บริษทั เอ.ที.พี. อนิเตอร์

เมดิคอล คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 6/12        

ลว7 ส.ค. 2564

4 5,480.00        5,480.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. นา่นแกส๊ 5,480.00        ห.จ.ก. นา่นแกส๊ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/1        ลว

 13 ม.ค. 2565

5 11,420.00      11,420.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั สุดชาย ซัพ
พลาย (1985) 11,420.00      

บริษทั สุดชาย ซัพพลาย 
(1985) คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 7/1        ลว

 13 ม.ค. 2565

6 7,140.00        7,140.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ล าปางคลีน 7,140.00        ล าปางคลีน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 6/1        ลว

 13 ม.ค. 2565

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์2565

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-28 เดอืน กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2565

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

จ้างท าปา้ยสัญลักษณ์

จ้างเหมาบริการร้ือถอนและ
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

วัสดุส านกังาน

วัสดุเชือ้เพลิง

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุงานบา้นงานครัว



แบบ สขร.1

7 360.00           360.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางต๋ิว   ยะปญัญา 360.00           นางต๋ิว   ยะปญัญา คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 27/12       

 ลว 30 ธ.ค. 2564

8 6,480.00        6,480.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกจิชุมชน โรงสี

ข้าวพระราชทาน 6,480.00        
วิสาหกจิชุมชน โรงสีข้าว

พระราชทาน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 22/12       

 ลว 27 ธ.ค.2564

9 42,835.20      42,835.20      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง 42,835.20      
สหกรณ์การเกษตรเชียง

กลาง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 37/9        

ลว 30 ก.ย. 2564

10 22,500.00      22,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.จ.ี กรุ๊ป 22,500.00      ร้าน ดี.จ.ี กรุ๊ป คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 23/12       

 ลว 27 ธ.ค. 2564

11 2,000.00        2,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,000.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/1        ลว

 12 ม.ค. 2565

12 6,260.00        6,260.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก. ชัยวัฒน ์ออโต้

ไทร์ 6,260.00        ห.จ.ก. ชัยวัฒน ์ออโต้ไทร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 20/12       

 ลว20 ธ.ค. 2564

13 2,000.00        2,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  อนัชัน 2,000.00        นายประพันธ์  อนัชัน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 21/12       

 ลว 22 ธ.ค. 2564

14 9,520.00        9,520.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เกวลิน   นลิคง 9,520.00        น.ส.เกวลิน   นลิคง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุบริโภค

วัสดุน้ ามนัเชือ้เพลิง

วัสดุส านกังาน

จ้างเหมาบริการร้ือถอนและ
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

จ้างเหมาบริการซ่อมร ารุง
ยานพาหนะ ทะเบยีน กค.4921

จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้

จ้างเหมาบคุลากร



แบบ สขร.1

15 10,500.00      10,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ช่อผกา  สมทุรอาลัย 10,500.00      น.ส.ช่อผกา  สมทุรอาลัย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

16 9,180.00        9,180.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร   ค าวงค์ 9,180.00        นางเพ็ญพร   ค าวงค์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

17 8,375.00        8,375.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ   อนภุาพ 8,375.00        นายโสภณ   อนภุาพ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

18 11,315.00      11,315.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ   แซ่ท้าว 11,315.00      นายวิชาญ   แซ่ท้าว คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 41,358.00      41,358.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน   บรุุษชาติ 41,358.00      นางซอน   บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 2,000.00        2,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก ้(ประเทศ

ไทย) 2,000.00        บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

21 44,966.75      44,966.75      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั 44,966.75      บริษทั กรุงเทพประกนัภยั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 3,720.00        3,720.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั สุดชาย ซัพ
พลาย (1985) 3,720.00        

บริษทั สุดชาย ซัพพลาย 
(1985) คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 26/12       

 ลว23 ธ.ค. 2564

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

วัสดุบริโภค

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ค่าประกนัรถยนต์

วัสดุงานบา้นงานครัว



แบบ สขร.1

23 2,426.00        2,426.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หา้งศรีเกษม 2,426.00        หา้งศรีเกษม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/1        

ลว6 ม.ค. 2565

24 4,220.00        4,220.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 4,220.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 3/1        ลว

 6 ม.ค. 2565

25 2,257.00        2,257.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,257.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/1        ลว

 12 ม.ค. 2565

26 4,087.89        4,087.89         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 4,087.89        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 25/12      

 ลว 27 ธ.ค. 2564

27 8,500.00        8,500.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั พีดีเอ เมดิคอล 

เซอร์วิส 8,500.00        
บริษทั พีดีเอ เมดิคอล 

เซอร์วิส คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 33/11       

 ลว 12 พ.ย. 2564

28 9,095.00        9,095.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั บ ีพร้อม เทรด

ด้ิง 9,095.00        บริษทั บ ีพร้อม เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 61/11       

 ลว 24 พ.ย. 2564

29 620.00           620.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิมล พาณิช 620.00           วิมล พาณิช คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

30 749.00           749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัโทรคมนาคม

แหง่ชาติ 749.00           บริษทัโทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุประปา

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า

จ้างเหมาบริการสอบเทียบค่า
มาตรฐาน

จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ือง
ก าเนดิไฟฟ้า

วัสดุส านกังาน

ค่าสาธารณูปโภค



แบบ สขร.1

31 648.33           648.33           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัโทรคมนาคม

แหง่ชาติ 648.33           บริษทัโทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

32 500.55           500.55           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัโทรคมนาคม

แหง่ชาติ 500.55           บริษทัโทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

33 8,850.00        8,850.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านกังานเทศบาล

เมอืงนา่น 8,850.00        ส านกังานเทศบาลเมอืงนา่น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

34 2,000.00        2,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 2,000.00        โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/1        ลว

 6 ม.ค. 2565

35 2,026.58        2,026.58         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัโทรคมนาคม

แหง่ชาติ 2,026.58        บริษทัโทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

36 5,945.00        5,945.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วัชรีวัสดุภณัฑ์ 5,945.00        หจก.วัชรีวัสดุภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 11/1       

ลว 20 ม.ค. 2565

37 15,679.78      15,679.78      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอม็อ ีลานนา 

เซอร์วิส 15,679.78      หจก.เอม็อ ีลานนา เซอร์วิส คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่  15/1       

 ลว 20 ม.ค. 2565

38 5,063.00        5,063.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วัชรีวัสดุภณัฑ์ 5,063.00        หจก.วัชรีวัสดุภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 16/1        

ลว 20 ม.ค. 2565

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเกบ็ขนและก าจัดขยะมลูฝอย
ติดเชือ้

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุประปา



แบบ สขร.1

39 98,000.00      98,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เชียงกลางไอที

 จ ากดั 98,000.00      บริษทั เชียงกลางไอที จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่  17/1        

 ลว 24 ม.ค. 2565

40 6,096.00        6,096.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า 6,096.00        รวมมติรสรรพสินค้า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 19/1        

ลว 26 ม.ค. 2565

41 5,480.00        5,480.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นา่นแกส๊ 5,480.00        หจก.นา่นแกส๊ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 28/1       

ลว 31 ม.ค. 2565

42 9,000.00        9,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฉลาดการพิมพ์ 9,000.00        ร้านฉลาดการพิมพ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 3/2         

ลว 2 ก.พ. 2565

43 12,324.00      12,324.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง 12,324.00      สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 11/2        

 ลว 3 ก.พ. 2565

523,068.08   523,068.08    523,068.08   รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

วัสดุส านกังาน

วัสดุเชือ้เพลิง

วัสดุส านกังาน

วัสดุเชือ้เพลิง


