




แบบ สขร.1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 9,300.00        9,300.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.คันธมาส  ท างาม 9,300.00        น.ส.คันธมาส  ท างาม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 30/12      

 ลว 30 ธ.ค. 2564

2 22,500.00      22,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.จ.ี กรุ๊ป 22,500.00      ร้าน ดี.จ.ี กรุ๊ป คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 20/1        

 ลว 26 ม.ค. 2565

3 120,000.00    120,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล 120,000.00    บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 49/7        

ลว 20 ก.ค. 2564

4 1,890.00        1,890.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 1,890.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 13/1        

ลว 24 ม.ค. 2565

5 16,930.00      16,930.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า 16,930.00      รวมมติรสรรพสินค้า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่  14/1       

 ลว 24 ม.ค. 2565

6 41,204.40      41,204.40      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง 41,204.40      สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-31 เดอืน มนีำคม พ.ศ. 2565

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่บนัทึก
ข้อมลู

วัสดุส านกังาน

ครุภณัฑ์การแพทย์

จ้างเหมาบริการซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ

วัสดุส านกังาน

วัสดุเชือ้เพลิง



แบบ สขร.1

7 7,665.00        7,665.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เกวลิน   นลิคง 7,665.00        น.ส.เกวลิน   นลิคง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

8 9,125.00        9,125.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ   แซ่ท้าว 9,125.00        นายวิชาญ   แซ่ท้าว คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

9 9,520.00        9,520.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร   ค าวงค์ 9,520.00        นางเพ็ญพร   ค าวงค์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

10 7,705.00        7,705.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ   อนภุาพ 7,705.00        นายโสภณ   อนภุาพ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

11 9,375.00        9,375.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.ช่อผกา  สมทุร

อาลัย 9,375.00        น.ส.ช่อผกา  สมทุรอาลัย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

12 4,200.00        4,200.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 4,200.00        โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 12/1        

ลว20 ม.ค. 2565

13 5,262.00        5,262.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน 5,262.00        ร้านบญุล้อมเจริญสิน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 18/1        

 ลว 26 ม.ค. 2565

14 400.00           400.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางพลาซ่า 400.00           ร้านเชียงกลางพลาซ่า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 23/1       

ลว 27 ม.ค. 2565

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุการเกษตร

วัสดุกอ่สร้าง



แบบ สขร.1

15 495.00           495.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัแสงทองวัสดุ

กอ่สร้าง 495.00           บริษทัแสงทองวัสดุกอ่สร้าง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่  22/1       

 ลว 27 ม.ค. 2565

16 1,442.00        1,442.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังต่อ 1,442.00        ร้านรังต่อ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 27/1        

 ลว 31 ม.ค. 2565

17 4,050.00        4,050.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางแกส๊ 4,050.00        ร้านเชียงกลางแกส๊ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 21/1         

 ลว 26 ม.ค. 2565

18 14,006.30      14,006.30      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชายนเ์นป กรุ๊ป 14,006.30      หจก.ชายนเ์นป กรุ๊ป คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 26/1        

 ลว 24 ก.พ.2565

19 48,176.00      48,176.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน   บรุุษชาติ 48,176.00      นางซอน   บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 5,000.00        5,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.ที.พี. 
อนิเตอร์เมดิคอล 5,000.00        

บริษทั เอ.ที.พี. อนิเตอร์
เมดิคอล คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 10/1        

 ลว 20 ม.ค. 2565

21 10,290.00      10,290.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านกังานเทศบาล

เมอืงนา่น 10,290.00      ส านกังานเทศบาลเมอืงนา่น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 6,480.00        6,480.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกจิชุมชนโรงสี
ข้าวพระราชทาน 6,480.00        

วิสาหกจิชุมชนโรงสีข้าว
พระราชทาน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/2         

ลว 2 ก.พ.2565

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุเชือ้เพลิง

จ้างเหมาติดต้ังปา้ย

วัสดุบริโภค

วัสดุส านกังาน

จ้างเกบ็ขนและก าจัดมลูฝอยติด
เชือ้

วัสดุบริโภค



แบบ สขร.1

23 749.00           749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัโทรคมนาคม

แหง่ชาติ 749.00           บริษทัโทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

24 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัโทรคมนาคม

แหง่ชาติ 10,700.00      บริษทัโทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

25 536.50           536.50           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัโทรคมนาคม

แหง่ชาติ 536.50           บริษทัโทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

26 709.76           709.76           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ทรู มฟู เอช ยูนิ

เวอร์แซล 709.76           
บริษทั ทรู มฟู เอช ยูนิ

เวอร์แซล คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

27 2,112.23        2,112.23         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัโทรคมนาคม

แหง่ชาติ 2,112.23        บริษทัโทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

28 14,500.00      14,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงกลางงานพิมพ์ 14,500.00      เชียงกลางงานพิมพ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 20/2565   

     ลว 28 ก.พ. 2565

29 6,000.00        6,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางภาณิชา  สุโรพันธ์ 6,000.00        นางภาณิชา  สุโรพันธ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 13/2565ลว

....................

30 7,569.00        7,569.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า 7,569.00        รวมมติรสรรพสินค้า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 17/2565   

 ลว 25 ก.พ. 2565

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาท าปา้ยสัญลักษณ์

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุส านกังาน



แบบ สขร.1

31 2,000.00        2,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 2,000.00        บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

32 5,400.00        5,400.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางแกส๊ 5,400.00        ร้านเชียงกลางแกส๊ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 23/2565  

 ลว 28 ก.พ. 2565

33 49,500.00      49,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน 49,500.00      ร้านบญุล้อมเจริญสิน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 12/2565  

ลว 18 ก.พ. 2565

34 16,200.00      16,200.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอม็พี ซัพพลาย 16,200.00      ร้านเอม็พี ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/2565   

ลว 14 ก.พ. 2565

35 8,000.00        8,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล 8,000.00        บริษทั เอเชีย เมดิคอล คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 10/2565   

 ลว15 กพ.2565

36 38,520.00      38,520.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พิกเซอร์ ประเทศไทย 38,520.00      บริษทั พิกเซอร์ ประเทศไทย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 11/2565   

 ลว15 ก.พ. 2565

37 22,500.00      22,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัเอกชัย เมดิคอล

 อนิดัสตร้ี 22,500.00      
บริษทัเอกชัย เมดิคอล 

อนิดัสตร้ี คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/2565    

ลว15 ก.พ. 2565

38 7,860.00        7,860.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หา้งศรีเกษม 7,860.00        หา้งศรีเกษม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 19/2565   

 ลว 28 ก.พ. 2565

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

วัสดุเชือ้เพลิง

ครุภณัฑ์การเกษตร

วัสดุงานบา้นงานครัว

ครุภณัฑ์การแพทย์

วัสดุคอมพิวเตอร์

ครุภณัฑ์การแพทย์

วัสดุงานบา้นงานครัว



แบบ สขร.1

39 12,960.00      12,960.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกจิชุมชนโรงสี
ข้าวพระราชทาน 12,960.00      

วิสาหกจิชุมชนโรงสีข้าว
พระราชทาน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 21/2565   

 ลว 28 ก.พ. 2565

40 275.00           275.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมติรอดุม 275.00           ร้านมติรอดุม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 25/1        

ลว 27 ก.พ. 2565

41 7,100.00        7,100.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อูห่นุม่ยานยนต์ 7,100.00        อูห่นุม่ยานยนต์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/2        ลว

 2 ก.พ. 2565

42 26,840.00      26,840.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก. ชัยวัฒนอ์อโต้

ไทร์ 26,840.00      ห.จ.ก. ชัยวัฒนอ์อโต้ไทร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/2        ลว

 2 ก.พ. 2565

43 6,030.00        6,030.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อูห่นุม่ยานยนต์ 6,030.00        อูห่นุม่ยานยนต์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่2/2        ลว

 2 ก.พ.2565

44 4,000.00        4,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย มอเตอร์ 4,000.00        ร้านรวมชัย มอเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/2565   

ลว 7 ก.พ.2565

45 3,210.00        3,210.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคที คอมพิวเตอร์ 3,210.00        หจก.เคที คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่  6/11       

ลว 4 พ.ย.2564

46 2,120.00        2,120.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก. ชัยวัฒนอ์อโต้

ไทร์ 2,120.00        ห.จ.ก. ชัยวัฒนอ์อโต้ไทร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่  7/2        

ลว 2 ก.พ.2565

วัสดุบริโภค

วัสดุยานพาหนะ

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบยีน นข415

วัสดุยานพาหนะ

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบยีน ม0638

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบยีน กค 3787

จ้างบริการสัญญา จีพีเอสรถ
ยนต์ทะเบยีน กง 8193

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบยีน กง 8193



แบบ สขร.1

47 1,840.00        1,840.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก. ชัยวัฒนอ์อโต้

ไทร์ 1,840.00        ห.จ.ก. ชัยวัฒนอ์อโต้ไทร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 6/2         

ลว 2 ก.พ. 2565

48 380.00           380.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมติรอดุม 380.00           ร้านมติรอดุม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่  24/1       

ลว 27 ม.ค. 2565

612,627.19   612,627.19    612,627.19   

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบยีน กจ 4864

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้

วัสดุเชือ้เพลิง


