
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

1 73,323.77     73,323.77    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.วิริยะประกันภัย 73,323.77       บ.วิริยะประกันภัย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

2 16,638.50     16,638.50    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.สินมั่นคง 16,638.50       บ.สินมั่นคง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

3 620.00          620.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านวิมลพานิช

620.00            ร้านวิมลพานิช
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/61 ลว 

31/01/2560

4 2,750.00       2,750.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านวันกรุ๊ป

2,750.00         ร้านวันกรุ๊ป
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/40 ลว 

25/1/2561

5 17,488.00     17,488.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางซอน  บุรุษชาติ

17,488.00       นางซอน  บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/43 ลว 

25/01/2561

6 6,750.00       6,750.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเคเอฟเทรดด้ิงจ ากัด 6,750.00         บ.พีเคเอฟเทรดด้ิงจ ากัด
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/20 ลว 

5/02/61

7 1,500.00       1,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญมี  ดีขามนอก 1,500.00         นายบุญมี  ดีขามนอก
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/49 ลว 

02/02/2561

8 2,500.00       2,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายวิเชียร  ประทุม

สัน 2,500.00         นายวิเชียร  ประทุมสัน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/49 ลว 

0102/2561

9 34,760.17     34,760.17    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 34,760.17       สหกรณ์การเกษตร
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/32 ลว 

01/01/2561

10 6,848.00       6,848.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กสท.โทรคมนาคม 6,848.00         กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/49 ลว 

05/02/2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2561

โรงพยาบาลเชยีงกลาง

วนัที่  1-28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ค่าประกันภัยภาคสมัครใจ

ค่าประกันภัยภาคสมัครใจ

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุบริโภค

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจ้างเหมารถ

ค่าจ้างตัดต้นไม้

วัสดุชื้อเพลิง

ค่าอินเตอร์เน็ต



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

11 18,700.00     18,700.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างยากัตซ้ิงค์

18,700.00       ห้างยากัตซ้ิงค์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/49 ลว 

05/02/2561

12 256.80          256.80         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การประปาส่วน

ภูมิภาค 256.80            การประปาส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

13 3,600.00       3,600.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างยากัตซ้ิงค์

3,600.00         ห้างยากัตซ้ิงค์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/16 ลว 
25/12/2560

14 900.00          900.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายมานิตย์ ธิติมูล

900.00            นายมานิตย์ ธิติมูล
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/4 ลว 

01/01/2561

15 2,890.00       2,890.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 2,890.00         ร้านบุญล้อมเจริญสิน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/47 ลว 

05/02/2561

16 1,450.00       1,450.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างศรีเกษม

1,450.00         ห้างศรีเกษม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 404/6 ลว 

5/02/2561

17 8,400.00       8,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดาซีดีคอมพิวเตอร์ 8,400.00         โซดาซีดีคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/19 ลว 

02/02/2561

18 250.00          250.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 250.00            ร้านแสงทอง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/4716 ลว 

13/02/2561

19 2,150.00       2,150.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซีดีคอมพิวเตอร์ 2,150.00         ร้านโซดาซีดีคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที4่0/14 ลว 

12/2/2561

20 19,000.00     19,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านช านาญมีเดีย

19,000.00       ร้านช านาญมีเดีย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/45 ลว 

15/02/2561

21 1,750.00       1,750.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 1,750.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/5 ลว 

14/12/2561

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

ค่าน้ าประปา

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

จ้างเหมารายวัน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

22 6,120.00       6,120.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน 6,120.00         วิสาหกิจชุมชน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/44 ลว 

05/02/2561

23 3,800.00       3,800.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโก้เชอร์วิสเซล 3,800.00         บ.ริโก้เชอร์วิสเซล
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 59-35214

24 1,259.68       1,259.68      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโก(้ประเทศไทย) 1,259.68         บ.ริโก(้ประเทศไทย)
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/50 ลว 

01/012561

25 448,000.00   448,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชนีก่อสร้าง 448,000.00     ร้านรัชนีก่อสร้าง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่ 3/2561

26 45,000.00     45,000.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก าแพงเพชรเซอร์วิส 45,000.00       ร้านก าแพงเพชรเซอร์วิส
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/6 ลว 

09/02/2561

27 600.00          600.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอรัญ  บุญวัน

600.00            นายอรัญ  บุญวัน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/1 ลว 

08/02/2561

28 17,481.00     17,481.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 17,481.00       นางซอน  บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/14 ลว 

06/06/61

29 216,600.00   216,600.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเอ็นอิเล็คทรอนิค์ 216,600.00     ร้านเอ็มเอ็นอิเล็คทรอนิค์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สัญญาเลขที่  2/2561

30 280.00          280.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย 280.00            บ.ไปรษณีย์ไทย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/9 ลว 

19/02/2561

31 16,560.00     16,560.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพีซัพพลาย 16,560.00       ร้านเอ็มพีซัพพลาย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/9 ลว 
15/02/2561

32 4,500.00       4,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอนุสรณ์  วารี

4,500.00         นายอนุสรณ์  วารี
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

วัสดุบริโภค

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ค่าถ่ายเอกสาร
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร

ตึกผู้ป่วยนอก

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุบริโภค

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าตอบแทน



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

33 6,464.94       6,464.94      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.น าวิวัฒน์การช่าง

6,464.94         บ.น าวิวัฒน์การช่าง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/3 ลว 

16/02/2561

34 10,807.00     10,807.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็มไอดี จ ากัด 10,807.00       บ.เอ็มไอดี จ ากัด
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/4 ลว 

26/02/2561

34 3,650.00       3,650.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองน่าน 3,650.00         เทศบาลเมืองน่าน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2 ลว 

01/01/2561

35 189,002.00   189,002.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเอ็นอิเล็คทรอนิค์ 189,002.00     ร้านเอ็มเอ็นอิเล็คทรอนิค์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/21 ลว 

21/02/2561

36 7,130.00       7,130.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายชัย ค่าคาม

7,130.00         นายชัย ค่าคาม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/06 ลว 

01/02/2561

37 9,150.00       9,150.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายมานิตย์ ธิติมูล

9,150.00         นายมานิตย์ ธิติมูล
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/08 ลว 

01/02/2561

38 6,160.00       6,160.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวช่อผกา 

สมุทรอาลัย 6,160.00         นางสาวช่อผกา สมุทรอาลัย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/5 ลว 

0102/256103/01/2595

39 6,210.00       6,210.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร ระลึก 6,210.00         นางเมธาพร ระลึก
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/7 ลว 

01/02/2561

40 18,627.00     18,627.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 18,627.00       นางซอน  บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/6 ลว 

17/02/2561

วัสดุไฟฟ้า

ซ่อมครุภัณท์การแพทย์

เผาขยะติดเชื้อ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจ้างรายวันคนสวน

ค่าจ้างรายวันพนักงานขับรถ

ค่าจ้างรายวันซัพพลาย
ค่าจ้างรายวันงานท าความ

สะอาด

วัสดุบริโภค



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  


