
   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0033.301/40   วันที ่    1  พฤศจิกายน  ๒๕65    
เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจ าเดือนตุลาคม 2565 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

     
    ทราบและอนุมัติ 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  1 พฤศจิกายน 2565 
หัวข้อ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

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

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

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

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง 

(บำท)/รำยกำร
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เคร่ืองพิมพ์เซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 44,500.00         44,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 270,000.00       270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

3 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 240,000.00       240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

4 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องจ่ายยา โรงพยาบาลเชียงยืน 497,000.00       497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

5 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง 150,000.00       150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

6 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ าเกลือ 110,000.00       110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 28,500.00         28,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

8 เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 80,000.00         80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 220,000.00       220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 225,000.00       225,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

11 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ 100,000.00       100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 66,000.00         66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

13 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 45,000.00         45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

14 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 7,000.00           7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

15 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

16 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 36,000.00         36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

17 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

18 เคร่ืองดูดเสมหะ 59,000.00         59,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

19 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 32,000.00         32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

20 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

21 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 32,000.00         32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

22 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 70,200.00         70,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

23 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 58,100.00         58,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

24 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องชันสูตร 380,000.00       380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

25 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 200,000.00       200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

26 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบ
เช่ือมต่อฐานข้อมูล

260,000.00       260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

27 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน 30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

28 ท่ีนอนลดแผลกดทับ 24,000.00         24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  1  เดือน  พฤศจิกำยน  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 ตุลำคม 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  1  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565

29 เคร่ืองดูดเสมหะ 23,600.00         23,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

30 เคร่ืองผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร 50,000.00         50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

31 ครุภัณฑ์เงินบ ารุง 2,000,000.00     2,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

32 วัสดุยา 15,000,000.00   15,000,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

33 วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,500,000.00     4,500,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

34 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000,000.00     6,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

35 วัสดุทันตกรรม 800,000.00       800,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

36 วัสดุใช้ไป 8,000,000.00     8,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ



   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0033.301/44   วันที ่    1  ธันวาคม  ๒๕65    
เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

     
    ทราบและอนุมัติ 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  1 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ประจ าเดือน ธันวาคม 

2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

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

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

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

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง 

(บำท)/รำยกำร
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เคร่ืองพิมพ์เซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 44,500.00         44,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 270,000.00       270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

3 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 240,000.00       240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

4 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องจ่ายยา โรงพยาบาลเชียงยืน 497,000.00       497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

5 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง 150,000.00       150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

6 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ าเกลือ 110,000.00       110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 28,500.00         28,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

8 เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 80,000.00         80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 220,000.00       220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 225,000.00       225,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

11 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ 100,000.00       100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 66,000.00         66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

13 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 45,000.00         45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

14 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 7,000.00           7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

15 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

16 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 36,000.00         36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

17 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

18 เคร่ืองดูดเสมหะ 59,000.00         59,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

19 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 32,000.00         32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

20 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

21 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 32,000.00         32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

22 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 70,200.00         70,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

23 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 58,100.00         58,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

24 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องชันสูตร 380,000.00       380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

25 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 200,000.00       200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

26 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบ
เช่ือมต่อฐานข้อมูล

260,000.00       260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

27 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน 30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

28 ท่ีนอนลดแผลกดทับ 24,000.00         24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  1  เดือน  ธันวำคม  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 พฤศจิกำยน 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  1  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2565

29 เคร่ืองดูดเสมหะ 23,600.00         23,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

30 เคร่ืองผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร 50,000.00         50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

31 ครุภัณฑ์เงินบ ารุง 2,000,000.00     2,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

32 วัสดุยา 15,000,000.00   15,000,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

33 วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,500,000.00     4,500,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

34 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000,000.00     6,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

35 วัสดุทันตกรรม 800,000.00       800,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

36 วัสดุใช้ไป 8,000,000.00     8,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ



   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0033.301/49   วันที ่    27  ธันวาคม  ๒๕65    
เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจ าเดือนธันวาคม 2565 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

     
    ทราบและอนุมัติ 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  27 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ประจ าเดือน ธันวาคม 

2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง 

(บำท)/รำยกำร
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เคร่ืองพิมพ์เซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 44,500.00         44,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 270,000.00       270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

3 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 240,000.00       240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

4 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องจ่ายยา โรงพยาบาลเชียงยืน 497,000.00       497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

5 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง 150,000.00       150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

6 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ าเกลือ 110,000.00       110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 28,500.00         28,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

8 เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 80,000.00         80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 220,000.00       220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 225,000.00       225,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

11 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ 100,000.00       100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 66,000.00         66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

13 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 45,000.00         45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

14 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 7,000.00           7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

15 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

16 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 36,000.00         36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

17 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

18 เคร่ืองดูดเสมหะ 59,000.00         59,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

19 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 32,000.00         32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

20 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

21 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 32,000.00         32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

22 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 70,200.00         70,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

23 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 58,100.00         58,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

24 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องชันสูตร 380,000.00       380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

25 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 200,000.00       200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

26 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบ
เช่ือมต่อฐานข้อมูล

260,000.00       260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

27 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน 30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

28 ท่ีนอนลดแผลกดทับ 24,000.00         24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2565

โรงพยำบำลเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

วันท่ี  27  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2565
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29 เคร่ืองดูดเสมหะ 23,600.00         23,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

30 เคร่ืองผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร 50,000.00         50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

31 ครุภัณฑ์เงินบ ารุง 2,000,000.00     2,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

32 วัสดุยา 15,000,000.00   15,000,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

33 วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,500,000.00     4,500,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

34 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000,000.00     6,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

35 วัสดุทันตกรรม 800,000.00       800,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

36 วัสดุใช้ไป 8,000,000.00     8,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ


