
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

1 892.00          892.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรัวัสดุภัณฑ์ 892.00            ร้านวัชรัวัสดุภัณฑ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังลงวันที่  4/12/60

2 400.00          400.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรอ.จิรสินทรัพย์ 4,010.00         ตรอ.จิรสินทรัพย์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังลงวันที่  22/11/2560

3 1,840.00       1,840.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

1,840.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือลงวันที่  04/12/2560

4 445.00          445.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

445.00            ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือลงวันที่  4/12/2560

5 1,000.00       1,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

1,000.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือลงวันที่ 4/12/2560

6 780.00          780.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรัวัสดุภัณฑ์ 780.00            ร้านวัชรัวัสดุภัณฑ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือลงวันที่  4/12/2560

7 2,455.00       2,455.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรัวัสดุภัณฑ์ 2,455.00         ร้านวัชรัวัสดุภัณฑ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือลงวันที่  04/12/2560

8 750.00          750.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

750.00            ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 

15/12/2560

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุไฟฟ้า

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธันวาคม  2560

โรงพยาบาลเชยีงกลาง

วนัที่  1-31 เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. 2560

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วัสดุก่อสร้าง

ค่าตรวจสภาพรถยนต์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

9 990.00          990.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 990.00            ห้างศรีเกษม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/12/2560

10 420.00          420.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรัวัสดุภัณฑ์ 420.00            ร้านวัชรัวัสดุภัณฑ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 

15/11/2560

11 135.00          135.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านจ๊อดบริการ

135.00            ร้านจ๊อดบริการ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 

15/11/2560

12 900.00          900.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนิงนาฬิกา

900.00            หนิงนาฬิกา
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 

12/12/2560

13 195,000.00   195,000.00  โดยวิธีสอบราคา
บริษัทอีฟฟอร์แอ

ลเอมจ ากัด 195,000.00     บริษัทอีฟฟอร์แอลเอมจ ากัด
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 
15/11/2560

14 1,430.00       1,430.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

1,430.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 

15/11/2560

15 39,150.00     39,150.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยากัตซิงห์ 39,150.00       ร้านยากัตซิงห์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 

15/11/2560

16 900.00          900.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านประดับไม้

มงคล 900.00            ร้านประดับไม้มงคล
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง38/37 ลว. 

12/12/2560

17 700.00          700.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 700.00            ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 

15/11/2560

18 46,360.00     46,360.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยากัตซิงห์ 46,360.00       ร้านยากัตซิงห์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง38/31 ลว.

65/12/2560

19 3,849.00       3,849.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า 3,849.00         รวมมิตรสรรพสินค้า
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง38/46 ลว. 

12/12/2560

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุการเกษตร

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

ซ่อมยานพาหนะ

วัสดุส านักงาน

ครุภัณฑ์แพทย์

วัสดุไฟฟ้า



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

20 6,848.00       6,848.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กสท.โทรคมนาคม

6,848.00         กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง34/29 ลว. 

1/11/2560

21 3,300.00       3,300.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมละอองทิพย์ 3,300.00         น้ าด่ืมละอองทิพย์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง34/27 ลว. 

3/10/2560

22 510.90          510.90         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ 510.90            บ.ริโก้
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง34/30 ลว. 

1/11/2560

23 16,008.00     16,008.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 16,008.00       ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง41/29-30 ลว. 

4/12/2560

24 600.00          600.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิมล 600.00            ร้านวิมล
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง38/29 ลว. 
1/11/2560

25 4,500.00       4,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่เมดคอล 4,500.00         ร้านเชียงใหม่เมดคอล
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง36/15 ลว. 

6/12/2560

26 610,000.00   610,000.00  โดยวิธีสอบราคา บ.น าวิวัฒน์การช่าง 610,000.00     บ.น าวิวัฒน์การช่าง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

สัญญาเลขที่ 10/2560  ลงวันที่

25 กย.60

27 16,530.00     16,530.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านยากัตซิงห์

16,530.00       ร้านยากัตซิงห์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง38/35 ลว. 

13/21/2560

28 4,590.00       4,590.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน 4,590.00         วิสาหกิจชุมชน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง40/2 ลว. 

12/12/2560

29 69,200.00     69,200.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยากัตซิงห์ 69,200.00       ร้านยากัตซิงห์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง38/34 ลว. 

8/12/2560

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุบริโภค

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุบริโภค

ค่าถ่ายเอกสาร

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุส านักงาน

ครุภัณฑ์การแพทย์

ครุภัณฑ์การแพทย์

ค่าอินเตอร์เน็ต



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

30 12,500.00     12,500.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอทีพี 12,500.00       บ.เอทีพี
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 38/49ลว. 

15/12/2560

31 14,369.00     14,369.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 14,369.00       นางซอน  บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง37/1 ลว. 
1/12/2560

32 3,950.00       3,950.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

3,950.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 38/45ลว. 

15/12/2560

33 31,253.84     31,253.84    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

31,253.84       สหกรณ์การเกษตร
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง31/18 ลว. 

3/11/2560

34 650.00          650.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมา  จันทะรัตน์ 650.00            นายมา  จันทะรัตน์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง38/43 ลว. 

12/12/2560

34 280.00          280.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 280.00            ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 38/47 ลว. 

12/12/2560

35 4,550.00       4,550.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองน่าน 4,550.00         เทศบาลเมืองน่าน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง34/31 ลว. 

1/11/2560

36 755.00          755.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

755.00            ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 38/44ลว. 

15/12/2560

37 16,477.00     16,477.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางซอน  บุรุษชาติ

16,477.00       นางซอน  บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง39/37 ลว. 

13/12/2560

38 2,920.00       2,920.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เชียงกลางแก๊ส

2,920.00         เชียงกลางแก๊ส
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 38/42ลว. 

15/12/2560

39 3,800.00       3,800.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้เซอร์วิส 3,800.00         บริษัทริโก้เซอร์วิส
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง59-35214 ลว.

01/10/2560

แก๊ส

ค่าถ่ายเอกสาร

วัสดุเชื้อเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมเผาขยะ

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุบริโภค

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุบริโภค

วัสดุไฟฟ้า


