
   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0033.301/198   วันที ่    1  สิงหาคม  ๒๕65    
เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 และขออนุมัตปิระกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

     
    ทราบและอนุมัติ 

 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  1 สิงหาคม 2565 
หัวข้อ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน กรกฎาคม 

2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง 

(บำท)/รำยกำร
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 11,600.00 11,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/6,100.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/6,100.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ545/2565 4 มีนำคม 2565

2 ปรับปรุงอำคำร รพ.สต.บ้ำนหนองซอน 289,000.00 289,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/289,000.- ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/289,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 646/2565 23 มีนำคม 2565

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1366 x 768 พิกเซล ขนำด 
32 น้ิว

6,700.00 6,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 327/2565 19 มกรำคม 2565

5 เคร่ืองวัดควำมดันแบบปรอทต้ังโต๊ะ 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/3,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/3,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 286/2565 6 มกรำคม 2565

6 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบปรอทต้ังพ้ืน 7,900.00 7,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/7,900.- บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/7,900.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 287/2565 6 มกรำคม 2565

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 44,000.00 44,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/44,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/44,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 544/2565 4 มีนำคม 2565

8 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บีทียู (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 34,800.00 34,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริภำทองแอร์/34,800.- ร้ำนศิริภำทองแอร์/34,800.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 331/2565 19 มกรำคม 2565

9 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส ำหรับศูนย์สุขภำพชุมชน 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/30,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

10 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนอำคำร รพ.สต.บ้ำนหนองแวง 117,616.00 117,616.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/117,616.- ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/117,616.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 329/2565 5 มกรำคม 2565

11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/22,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/22,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 544/2565 4 มีนำคม 2565

13 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บีทียู (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 69,600.00 69,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริภำทองแอร์/69,600.- ร้ำนศิริภำทองแอร์/69,600.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 331/2565 19 มกรำคม 2565

14 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังอำคำร รพ.สต.บ้ำนขำมเป้ีย 197,100.00 197,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/197,100.- ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/197,100.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 279/2565 14 มกรำคม 2565

15 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/3,100.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/3,100.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ545/2565 4 มีนำคม 2565

16 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/70,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/70,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

17 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้ำ/นำที) 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/10,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/10,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

18 เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจติอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/20,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/20,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 64,000.00 64,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/64,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/64,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

20 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 27,600.00 27,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/27,600.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/27,600.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 328/2565 19 มกรำคม 2565

21 ถังน้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 2,000 ลิตร 18,200.00 18,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/18,200.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/18,200.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 326/2565 19 มกรำคม 2565

22 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 17,700.00 17,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/17,700.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/17,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 328/2565 19 มกรำคม 2565

23 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

24 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนโถงมุขด้ำนหน้ำและชำยคำรอบอำคำร รพ.สต.บ้ำนโพน 99,000.00 99,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/99,000.- ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/99,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 475/2565 17 กุมภำพันธ์ 2565

25 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/2,600.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/2,600.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

26 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนและระบบไฟฟ้ำช้ันบนอำคำร รพ.สต.บ้ำนโพน 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/150,000.- ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/150,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 351/2565 6 มกรำคม 2565

27 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

28 เตียงตรวจโรคท่ัวไป 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/6,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/6,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  1  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง 

(บำท)/รำยกำร
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  1  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2565

29 ปรับปรุงร้ัวตำข่ำยถัก รพ.สต.บ้ำนเหล่ำบัวบำน 316,200.00 316,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/316,200.- ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/316,200.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 736/2565 28 เมษำยน 2565

30 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดควำมอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/75,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/75,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

31 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

32 รถเข็นท ำแผล 11,700.00 11,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/11,700.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/11,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

33 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1366 x 768 พิกเซล ขนำด 
32 น้ิว

6,700.00 6,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 327/2565 19 มกรำคม 2565

34 เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง 28,500.00 28,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/28,500.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/28,500.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 326/2565 19 มกรำคม 2565

35 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ำกัด /70,000.- บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ำกัด /70,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 288/2565 6 มกรำคม 2565

36 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 110,000.00 110,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/110,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/110,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 544/2565 4 มีนำคม 2565

37 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้ำ/นำที) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด24,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด24,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

38 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บีทียู (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 59,200.00 59,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริภำทองแอร์/59,200.- ร้ำนศิริภำทองแอร์/59,200.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 331/2565 19 มกรำคม 2565

39 เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (ส ำหรับหน่วยปฐมภูมิ) 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/150,000.- หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/150,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 606/2565 14 กุมภำพันธ์ 2565

40 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/90,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/90,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

41 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนำด 22 น้ิว 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/11,000.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/11,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 326/2565 19 มกรำคม 2565

42 เคร่ืองตรวจอวัยวะภำยในด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง ชนิดห้ิวถือ 2 หัวตรวจ 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำง บีทีเอส/450,000.- ห้ำง บีทีเอส/450,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 291/2565 6 มกรำคม 2565

43 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนำดกระดำษบันทึกแบบกระดำษควำมร้อนขนำดไม่
น้อยกว่ำเอ 4

240,000.00 240,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/240,000 หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/240,000 มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 322/2565 12 มกรำคม 2565

44 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/50,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/50,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ543/2565 4 มีนำคม 2565

45 เคร่ืองวัดควำมดันอัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/100,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/100,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

46 เคร่ืองพิมพ์แบบใช้ควำมร้อน (Thermal Printer) 39,000.00 39,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/39,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/39,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ543/2565 4 มีนำคม 2565

47 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/85,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/85,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ544/2565 15 มีนำคม 2565

48 ตู้ปลอดเช้ือ class II ไม่น้อยกว่ำ 2 ฟุต 165,000.00 165,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/165,000 หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/165,000 มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 606/2565 14 กุมภำพันธ์ 2565

49 เคร่ืองฉำยแสง พร้อมท่ีวัดควำมเข้มแสง 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงเอ็มโพเรียม/25,000.- ห้ำงเอ็มโพเรียม/25,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 310/2565 6 มกรำคม 2565

50 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทำรกในครรภ์ 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/75,000.- บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/75,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 287/2565 6 มกรำคม 2565

51 เคร่ืองพ่นสเปรย์น้ ำมันท ำควำมสะอำดด้ำมกรอฟัน แบบไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงเอ็มโพเรียม/85,000.- ห้ำงเอ็มโพเรียม/85,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 310/2565 6 มกรำคม 2565

52 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล 46,000.00 46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/46,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/46,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ543/2565 4 มีนำคม 2565

53 เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจและสัญญำณชีพอัตโนมัติ ขนำดเล็ก 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พำวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์ /450,000.- หจก.พำวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์ /450,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 431/2565 10 กุมภำพันธ์ 2565

54 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบท่ี 1 260,000.00 260,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เฟล็กซ่ี โซลูช่ัน จ ำกัด /260,000.- บ.เฟล็กซ่ี โซลูช่ัน จ ำกัด /260,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 546/2565 4 มีนำนคม 2565

55 เคร่ืองวัดระดับบิลิรูบินในทำรก 130,000.00 130,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลำย (ไทยแลนด์) จ ำกัด /130,000.- บ.เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลำย (ไทยแลนด์) จ ำกัด /130,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 453/2565 11 กุมภำพันธ์ 2565

56 เคร่ืองช่ังน ำหนัก แบบดิจติอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/80,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/80,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง 

(บำท)/รำยกำร
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  1  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2565

57 ครุภัณฑ์เงินบ ำรุง 1,000,000.00     1,000,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

58 วัสดุยำ 9,500,000.00     9,500,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

59 วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยำและวัสดุกำรแพทย์ 5,700,000.00     5,700,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

60 วัสดุวิทยำศำสตร์ 4,500,000.00     4,500,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

61 วัสดุทันตกรรม 730,000.00       730,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

62 วัสดุใช้ไป 6,710,000.00     6,710,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร



   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0033.301/209   วันที ่    1  กันยายน  ๒๕65    
เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 และขออนุมัตปิระกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

     
    ทราบและอนุมัติ 

 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  1 กันยายน 2565 
หัวข้อ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน สิงหาคม 

2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 
 
 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง 

(บำท)/รำยกำร
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 11,600.00 11,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/6,100.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/6,100.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ545/2565 4 มีนำคม 2565

2 ปรับปรุงอำคำร รพ.สต.บ้ำนหนองซอน 289,000.00 289,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/289,000.- ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/289,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 646/2565 23 มีนำคม 2565

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1366 x 768 พิกเซล ขนำด 
32 น้ิว

6,700.00 6,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 327/2565 19 มกรำคม 2565

5 เคร่ืองวัดควำมดันแบบปรอทต้ังโต๊ะ 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/3,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/3,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 286/2565 6 มกรำคม 2565

6 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบปรอทต้ังพ้ืน 7,900.00 7,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/7,900.- บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/7,900.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 287/2565 6 มกรำคม 2565

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 44,000.00 44,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/44,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/44,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 544/2565 4 มีนำคม 2565

8 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บีทียู (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 34,800.00 34,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริภำทองแอร์/34,800.- ร้ำนศิริภำทองแอร์/34,800.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 331/2565 19 มกรำคม 2565

9 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส ำหรับศูนย์สุขภำพชุมชน 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/30,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

10 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนอำคำร รพ.สต.บ้ำนหนองแวง 117,616.00 117,616.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/117,616.- ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/117,616.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 329/2565 5 มกรำคม 2565

11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/22,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/22,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 544/2565 4 มีนำคม 2565

13 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บีทียู (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 69,600.00 69,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริภำทองแอร์/69,600.- ร้ำนศิริภำทองแอร์/69,600.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 331/2565 19 มกรำคม 2565

14 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังอำคำร รพ.สต.บ้ำนขำมเป้ีย 197,100.00 197,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/197,100.- ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/197,100.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 279/2565 14 มกรำคม 2565

15 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/3,100.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/3,100.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ545/2565 4 มีนำคม 2565

16 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/70,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/70,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

17 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้ำ/นำที) 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/10,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/10,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

18 เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจติอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/20,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/20,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 64,000.00 64,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/64,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/64,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

20 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 27,600.00 27,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/27,600.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/27,600.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 328/2565 19 มกรำคม 2565

21 ถังน้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 2,000 ลิตร 18,200.00 18,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/18,200.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/18,200.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 326/2565 19 มกรำคม 2565

22 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 17,700.00 17,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/17,700.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/17,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 328/2565 19 มกรำคม 2565

23 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

24 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนโถงมุขด้ำนหน้ำและชำยคำรอบอำคำร รพ.สต.บ้ำนโพน 99,000.00 99,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/99,000.- ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/99,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 475/2565 17 กุมภำพันธ์ 2565

25 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/2,600.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/2,600.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

26 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนและระบบไฟฟ้ำช้ันบนอำคำร รพ.สต.บ้ำนโพน 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/150,000.- ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/150,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 351/2565 6 มกรำคม 2565

27 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

28 เตียงตรวจโรคท่ัวไป 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/6,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/6,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง 

(บำท)/รำยกำร
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565

29 ปรับปรุงร้ัวตำข่ำยถัก รพ.สต.บ้ำนเหล่ำบัวบำน 316,200.00 316,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/316,200.- ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/316,200.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 736/2565 28 เมษำยน 2565

30 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดควำมอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/75,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/75,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

31 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

32 รถเข็นท ำแผล 11,700.00 11,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/11,700.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/11,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

33 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1366 x 768 พิกเซล ขนำด 
32 น้ิว

6,700.00 6,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 327/2565 19 มกรำคม 2565

34 เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง 28,500.00 28,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/28,500.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/28,500.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 326/2565 19 มกรำคม 2565

35 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ำกัด /70,000.- บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ำกัด /70,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 288/2565 6 มกรำคม 2565

36 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 110,000.00 110,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/110,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/110,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 544/2565 4 มีนำคม 2565

37 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้ำ/นำที) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด24,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด24,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

38 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บีทียู (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 59,200.00 59,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริภำทองแอร์/59,200.- ร้ำนศิริภำทองแอร์/59,200.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 331/2565 19 มกรำคม 2565

39 เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (ส ำหรับหน่วยปฐมภูมิ) 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/150,000.- หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/150,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 606/2565 14 กุมภำพันธ์ 2565

40 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/90,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/90,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

41 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนำด 22 น้ิว 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/11,000.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/11,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 326/2565 19 มกรำคม 2565

42 เคร่ืองตรวจอวัยวะภำยในด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง ชนิดห้ิวถือ 2 หัวตรวจ 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำง บีทีเอส/450,000.- ห้ำง บีทีเอส/450,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 291/2565 6 มกรำคม 2565

43 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนำดกระดำษบันทึกแบบกระดำษควำมร้อนขนำดไม่
น้อยกว่ำเอ 4

240,000.00 240,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/240,000 หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/240,000 มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 322/2565 12 มกรำคม 2565

44 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/50,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/50,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ543/2565 4 มีนำคม 2565

45 เคร่ืองวัดควำมดันอัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/100,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/100,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

46 เคร่ืองพิมพ์แบบใช้ควำมร้อน (Thermal Printer) 39,000.00 39,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/39,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/39,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ543/2565 4 มีนำคม 2565

47 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/85,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/85,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ544/2565 15 มีนำคม 2565

48 ตู้ปลอดเช้ือ class II ไม่น้อยกว่ำ 2 ฟุต 165,000.00 165,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/165,000 หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/165,000 มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 606/2565 14 กุมภำพันธ์ 2565

49 เคร่ืองฉำยแสง พร้อมท่ีวัดควำมเข้มแสง 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงเอ็มโพเรียม/25,000.- ห้ำงเอ็มโพเรียม/25,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 310/2565 6 มกรำคม 2565

50 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทำรกในครรภ์ 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/75,000.- บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/75,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 287/2565 6 มกรำคม 2565

51 เคร่ืองพ่นสเปรย์น้ ำมันท ำควำมสะอำดด้ำมกรอฟัน แบบไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงเอ็มโพเรียม/85,000.- ห้ำงเอ็มโพเรียม/85,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 310/2565 6 มกรำคม 2565

52 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล 46,000.00 46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/46,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/46,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ543/2565 4 มีนำคม 2565

53 เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจและสัญญำณชีพอัตโนมัติ ขนำดเล็ก 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พำวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์ /450,000.- หจก.พำวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์ /450,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 431/2565 10 กุมภำพันธ์ 2565

54 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบท่ี 1 260,000.00 260,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เฟล็กซ่ี โซลูช่ัน จ ำกัด /260,000.- บ.เฟล็กซ่ี โซลูช่ัน จ ำกัด /260,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 546/2565 4 มีนำนคม 2565

55 เคร่ืองวัดระดับบิลิรูบินในทำรก 130,000.00 130,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลำย (ไทยแลนด์) จ ำกัด /130,000.- บ.เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลำย (ไทยแลนด์) จ ำกัด /130,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 453/2565 11 กุมภำพันธ์ 2565

56 เคร่ืองช่ังน ำหนัก แบบดิจติอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/80,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/80,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง 

(บำท)/รำยกำร
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565

57 ครุภัณฑ์เงินบ ำรุง 1,000,000.00     1,000,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

58 วัสดุยำ 9,500,000.00     9,500,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

59 วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยำและวัสดุกำรแพทย์ 5,700,000.00     5,700,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

60 วัสดุวิทยำศำสตร์ 4,500,000.00     4,500,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

61 วัสดุทันตกรรม 730,000.00       730,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

62 วัสดุใช้ไป 6,710,000.00     6,710,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร



   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0032.301/212   วันที ่    12  กันยายน  ๒๕65    
เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนกันยายน 2565 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
ประจ าเดือน กันยายน 2565 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 
ประจ าเดือน กันยายน 2565 และขออนุมัตปิระกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

     
    ทราบและอนุมัติ 

 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  12 กันยายน 2565 
หัวข้อ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน กันยายน 

2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน กันยายน 2565 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง 

(บำท)/รำยกำร
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 11,600.00 11,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/6,100.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/6,100.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ545/2565 4 มีนำคม 2565

2 ปรับปรุงอำคำร รพ.สต.บ้ำนหนองซอน 289,000.00 289,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/289,000.- ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/289,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 646/2565 23 มีนำคม 2565

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1366 x 768 พิกเซล ขนำด 
32 น้ิว

6,700.00 6,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 327/2565 19 มกรำคม 2565

5 เคร่ืองวัดควำมดันแบบปรอทต้ังโต๊ะ 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/3,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/3,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 286/2565 6 มกรำคม 2565

6 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบปรอทต้ังพ้ืน 7,900.00 7,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/7,900.- บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/7,900.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 287/2565 6 มกรำคม 2565

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 44,000.00 44,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/44,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/44,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 544/2565 4 มีนำคม 2565

8 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บีทียู (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 34,800.00 34,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริภำทองแอร์/34,800.- ร้ำนศิริภำทองแอร์/34,800.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 331/2565 19 มกรำคม 2565

9 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส ำหรับศูนย์สุขภำพชุมชน 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/30,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

10 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนอำคำร รพ.สต.บ้ำนหนองแวง 117,616.00 117,616.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/117,616.- ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/117,616.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 329/2565 5 มกรำคม 2565

11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/22,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/22,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 544/2565 4 มีนำคม 2565

13 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บีทียู (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 69,600.00 69,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริภำทองแอร์/69,600.- ร้ำนศิริภำทองแอร์/69,600.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 331/2565 19 มกรำคม 2565

14 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังอำคำร รพ.สต.บ้ำนขำมเป้ีย 197,100.00 197,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/197,100.- ร้ำนอมตะก่อสร้ำง/197,100.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 279/2565 14 มกรำคม 2565

15 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/3,100.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/3,100.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ545/2565 4 มีนำคม 2565

16 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/70,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/70,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

17 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้ำ/นำที) 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/10,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/10,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

18 เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจติอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/20,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/20,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 64,000.00 64,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/64,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/64,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

20 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 27,600.00 27,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/27,600.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/27,600.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 328/2565 19 มกรำคม 2565

21 ถังน้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 2,000 ลิตร 18,200.00 18,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/18,200.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/18,200.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 326/2565 19 มกรำคม 2565

22 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 17,700.00 17,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/17,700.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/17,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 328/2565 19 มกรำคม 2565

23 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

24 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนโถงมุขด้ำนหน้ำและชำยคำรอบอำคำร รพ.สต.บ้ำนโพน 99,000.00 99,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/99,000.- ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/99,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 475/2565 17 กุมภำพันธ์ 2565

25 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/2,600.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/2,600.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

26 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนและระบบไฟฟ้ำช้ันบนอำคำร รพ.สต.บ้ำนโพน 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/150,000.- ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/150,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 351/2565 6 มกรำคม 2565

27 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/32,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

28 เตียงตรวจโรคท่ัวไป 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/6,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/6,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  12  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  12  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565

29 ปรับปรุงร้ัวตำข่ำยถัก รพ.สต.บ้ำนเหล่ำบัวบำน 316,200.00 316,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/316,200.- ร้ำนสุนีย์พำณิชย์/316,200.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังจ้ำง 736/2565 28 เมษำยน 2565

30 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดควำมอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/75,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/75,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

31 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/30,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

32 รถเข็นท ำแผล 11,700.00 11,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/11,700.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/11,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

33 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1366 x 768 พิกเซล ขนำด 
32 น้ิว

6,700.00 6,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/6,700.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 327/2565 19 มกรำคม 2565

34 เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง 28,500.00 28,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/28,500.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/28,500.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 326/2565 19 มกรำคม 2565

35 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ำกัด /70,000.- บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ำกัด /70,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 288/2565 6 มกรำคม 2565

36 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 110,000.00 110,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/110,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/110,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 544/2565 4 มีนำคม 2565

37 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้ำ/นำที) 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด24,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด24,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 545/2565 4 มีนำคม 2565

38 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บีทียู (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 59,200.00 59,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริภำทองแอร์/59,200.- ร้ำนศิริภำทองแอร์/59,200.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 331/2565 19 มกรำคม 2565

39 เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (ส ำหรับหน่วยปฐมภูมิ) 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/150,000.- หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/150,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 606/2565 14 กุมภำพันธ์ 2565

40 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/90,000.- บ.ไอทีคอนเนอร์ จ ำกัด/90,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 543/2565 4 มีนำคม 2565

41 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนำด 22 น้ิว 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/11,000.- ร้ำนอมตะเฟอร์นิเจอร์/11,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 326/2565 19 มกรำคม 2565

42 เคร่ืองตรวจอวัยวะภำยในด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง ชนิดห้ิวถือ 2 หัวตรวจ 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำง บีทีเอส/450,000.- ห้ำง บีทีเอส/450,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 291/2565 6 มกรำคม 2565

43 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนำดกระดำษบันทึกแบบกระดำษควำมร้อนขนำดไม่
น้อยกว่ำเอ 4

240,000.00 240,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/240,000 หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/240,000 มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 322/2565 12 มกรำคม 2565

44 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/50,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/50,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ543/2565 4 มีนำคม 2565

45 เคร่ืองวัดควำมดันอัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/100,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/100,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565

46 เคร่ืองพิมพ์แบบใช้ควำมร้อน (Thermal Printer) 39,000.00 39,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/39,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/39,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ543/2565 4 มีนำคม 2565

47 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/85,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/85,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ544/2565 15 มีนำคม 2565

48 ตู้ปลอดเช้ือ class II ไม่น้อยกว่ำ 2 ฟุต 165,000.00 165,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/165,000 หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซำยด์/165,000 มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 606/2565 14 กุมภำพันธ์ 2565

49 เคร่ืองฉำยแสง พร้อมท่ีวัดควำมเข้มแสง 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงเอ็มโพเรียม/25,000.- ห้ำงเอ็มโพเรียม/25,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 310/2565 6 มกรำคม 2565

50 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทำรกในครรภ์ 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/75,000.- บ.วิน วิน เมด ไทย จ ำกัด/75,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 287/2565 6 มกรำคม 2565

51 เคร่ืองพ่นสเปรย์น้ ำมันท ำควำมสะอำดด้ำมกรอฟัน แบบไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 85,000.00 85,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงเอ็มโพเรียม/85,000.- ห้ำงเอ็มโพเรียม/85,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 310/2565 6 มกรำคม 2565

52 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล 46,000.00 46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/46,000.- บ.ไอทีคอมเนอร์ จ ำกัด/46,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ543/2565 4 มีนำคม 2565

53 เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจและสัญญำณชีพอัตโนมัติ ขนำดเล็ก 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.พำวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์ /450,000.- หจก.พำวเวอร์ เมด เซ็นเตอร์ /450,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 431/2565 10 กุมภำพันธ์ 2565

54 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบท่ี 1 260,000.00 260,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เฟล็กซ่ี โซลูช่ัน จ ำกัด /260,000.- บ.เฟล็กซ่ี โซลูช่ัน จ ำกัด /260,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 546/2565 4 มีนำนคม 2565

55 เคร่ืองวัดระดับบิลิรูบินในทำรก 130,000.00 130,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลำย (ไทยแลนด์) จ ำกัด /130,000.- บ.เอ.เอส.ที. เมดิคอล ซัพพลำย (ไทยแลนด์) จ ำกัด /130,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 453/2565 11 กุมภำพันธ์ 2565

56 เคร่ืองช่ังน ำหนัก แบบดิจติอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/80,000.- บ.เซนทอร์ เมดิคอล จ ำกัด/80,000.- มีคุณภำพและรำคำได้ตำมท่ีก ำหนด ใบส่ังซ้ือ 541/2565 4 มีนำคม 2565
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แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  12  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565

57 ครุภัณฑ์เงินบ ำรุง 1,000,000.00     1,000,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

58 วัสดุยำ 9,500,000.00     9,500,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

59 วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยำและวัสดุกำรแพทย์ 5,700,000.00     5,700,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

60 วัสดุวิทยำศำสตร์ 4,500,000.00     4,500,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

61 วัสดุทันตกรรม 730,000.00       730,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

62 วัสดุใช้ไป 6,710,000.00     6,710,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร


