
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

1 6,150.00       6,150.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ ธิติมูล 6,150.00         นายมานิตย์ ธิติมูล
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/45 ลว.

01/12/60

2 6,510.00       6,510.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย ค่คาม 6,510.00         นายชัย ค่คาม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/44 ลว.
01/12/60

3 7,000.00       7,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นสช่อผกา สมุทรอาลัย

7,000.00         นสช่อผกา สมุทรอาลัย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/42 ลว 

01/12/2560

4 6,210.00       6,210.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางเมธาพร ระลึก

6,210.00         นางเมธาพร ระลึก
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 009/46 ลว 

01/12/2560

5 410.00          410.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

410.00            ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/6 ลว 

03/01/2561

6 2,400.00       2,400.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,400.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/50 ลว 

25/12/60

7 1,640.00       1,640.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 1,640.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/3 ลว 

26/12/60

8 620.00          620.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านวิมลพานิช

620.00            ร้านวิมลพานิช
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/4 ลว 

01/12/60

9 19,420.00     19,420.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 19,420.00       นางซอน บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/39 ลว 

12/12/2560

10 3,210.00       3,210.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มอีลานนา 3,210.00         หจก.เอ็มอีลานนา
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/34 ลว 

03/01/2561

วัสดุบริโภค

ค่าบ ารุงรักษาระบบไปป์ไลด์

จ้างเหมางานซัพพลาย

จ้างเหมาท าความสะอาด

วัสดุประปา

วัสดุส านักงาน

วัสดไฟฟ้า

วัสดุส านักงาน

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มกราคม  2561

โรงพยาบาลเชยีงกลาง

วนัที่  1-31 เดอืน  มกราคม พ.ศ. 2561

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

จ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์

จ้างเหมางานสวน



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

11 960.00          960.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านวัชรัวัสดุภัณฑ์

960.00            ร้านวัชรัวัสดุภัณฑ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/7 ลว 

03/01/2561

12 2,000.00       2,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกร์การเกษตร

2,000.00         สหกร์การเกษตร
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/1 ลว 

03/01/2560

13 8,200.00       8,200.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน ฟเฟอร์นืเจอร์

8,200.00         ร้าน ฟเฟอร์นืเจอร์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/16 ลว 
25/12/2560

14 2,320.00       2,320.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อู่หนุ่มยานยนต์

2,320.00         อู่หนุ่มยานยนต์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/33 ลว 

04/01/2561

15 370.00          370.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 370.00            ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/15 ลว 

12/1/2560

16 1,450.00       1,450.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

1,450.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/6 ลว 

03/01/2560

17 6,250.00       6,250.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพีซัพพลาย 6,250.00         ร้านเอ็มพีซัพพลาย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/12 ลว 

08/01/2561

18 1,150.00       1,150.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 1,150.00         ร้านภมรซาวด์

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/16 ลว 

12/01/2561

19 4,590.00       4,590.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน 4,590.00         วิสาหกิจชุมชน

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/14 ลว 

12/01/2561

20 6,000.00       6,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านฉลาดการพิมพ์

6,000.00         ร้านฉลาดการพิมพ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/5 ลว 

03/01/2561

21 38,780.00     38,780.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดาซีดีคอม 38,780.00       โซดาซีดีคอม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/30 ลว 

38/30/2561วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุบริโภค

วัสดุส านักงาน

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ซ่อมยานพาหนะ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

22 28,540.95     28,540.95     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 28,540.95       สหกรณ์การเกษตร
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/1 ลว 
06/12/2560

23 31,200.00     31,200.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยากัตซิงค์ 31,200.00       ยากัตซิงค์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/6 ลว 

03/01/2579

24 6,848.00       6,848.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.กสท.โทรคมนาคม 6,848.00         บ.กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/35 ลว 
01/12/2561

25 38,430.00     38,430.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บุญล้อมเจริญสิน 38,430.00       บุญล้อมเจริญสิน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/30 ลว 
15/01/2561

26 185.00          185.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตรอุดม 185.00            ร้านมิตรอุดม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/39 ลว 

17/01/2561

27 2,920.00       2,920.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เชียงกลางแก๊ส

2,920.00         เชียงกลางแก๊ส
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/29 ลว 

22/01/2561

28 155.00          155.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 155.00            ร้านบุญล้อมเจริญสิน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/29 ลว 

22/01/2561

29 3,800.00       3,800.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโก้เซอร์วิว 3,800.00         บ.ริโก้เซอร์วิว
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
59-3521440/6 ลว 
01/10/2560

30 623.26          623.26          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโก(้ประเทศไทย) 623.26            บ.ริโก(้ประเทศไทย)
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/36 ลว 

01/12/2560

31 81,000.00     81,000.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอทีพีอินเตอร์ 81,000.00       บ.เอทีพีอินเตอร์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4026 ลว 

16/01/2561

32 22,500.00     22,500.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ก าแพงเพชร

22,500.00       บ.ก าแพงเพชร
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/37 ลว 

24/01/2561

33 5,000.00       5,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เทศบาลเมืองน่าน

5,000.00         เทศบาลเมืองน่าน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/36 ลว 

01/12/2560ค่าจ้างท าลายขยะ

แก๊ส

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ค่าถ่ายเอกสาร

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุเชื้อเพลิง

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

ค่าอินเตอร์เน็ต

ครุภภัณท์การเกษตร

ซ่อมยานพาหนะ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

34 23,359.00     23,359.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 23,359.00       นางซอน บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/14 ลว 

03/01/2561

34 17,150.00     17,150.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยวัฒน์ 17,150.00       หจก.ชัยวัฒน์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/6 ลว 

03/01/2591

35 14,600.00     14,600.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยวัฒน์ 14,600.00       หจก.ชัยวัฒน์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/37 ลว 

17/01/2561

36 1,500.00       1,500.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายฐิติธัญนพ  มะโน

1,500.00         นายฐิติธัญนพ  มะโน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/40 ลว 

17/01/2561

37 1,810.00       1,810.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

1,810.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/25 ลว 
15/1/2561

38 3,231.00       3,231.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

3,231.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/28 ลว 
03/01/2561

39 13,214.00     13,214.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 13,214.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/28ลว 
15/01/2561

40 6,800.00       6,800.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น่านการดับเพลิง 6,800.00         หจก.น่านการดับเพลิง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/17ลว 
11/01/2561

41 6,480.00       6,480.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร ระลึก 6,480.00         นางเมธาพร ระลึก
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/47 ลว 
25/12/2560

40 7,130.00       7,130.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายชัย ค่าคาม

7,130.00         นายชัย ค่าคาม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/45 ลว 
25/12/2560

41 6,900.00       6,900.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มานิตย์ ธิติมูล 6,900.00         มานิตย์ ธิติมูล
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/46 ลว 
27/12/60

42 6,440.00       6,440.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ช่อผกา  สมุทรอาลัย 6,440.00         ช่อผกา  สมุทรอาลัย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/44 ลว 
27/12/22560ค่าจ้างเหมา

วัสดุประปา

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าจ้างเหมา

ค่าจ้างเหมา

ค่าจ้างเหมา

วัสดุบริโภค

ซ่อมยานพาหนะ

ซ่อมยานพาหนะ

จ้างเหมาย้ายป้าย

วัสดุไฟฟ้า



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

-                -                  

-                -                  



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  


