
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 405.53          405.53         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.กสท.โทรคมนาคม 405.53            บ.กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

บันทึกข้อความ นน

0032.301/299 ลว.7/3/61

2 107.00          107.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.กสท.โทรคมนาคม 107.00            บ.กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

บันทึกข้อความ นน

0032.301/300 ลว.7/3/61

3 298.53          298.53         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.กสท.โทรคมนาคม 298.53            บ.กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

บันทึกข้อความ นน

0032.301/296 ลว.7/3/61

4 298.53          298.53         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.กสท.โทรคมนาคม 298.53            บ.กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

บันทึกข้อความ นน

0032.301/294 ลว.7/3/61

5 319.93          319.93         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.กสท.โทรคมนาคม 319.93            บ.กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

บันทึกข้อความ นน

0032.301/295 ลว.7/3/61

6 405.53          405.53         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.กสท.โทรคมนาคม 405.53            บ.กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

บันทึกข้อความ นน

0032.301/293 ลว.7/3/61

7 237.86          237.86         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที 237.86            บ.ทีโอที
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

บันทึกข้อความ นน

0032.301/298 ลว.7/3/61

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มีนาคม  2561

โรงพยาบาลเชยีงกลาง

วนัที่  1-31 เดอืน  มีนาคม พ.ศ. 2561

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

8 248.03          248.03         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที 248.03            บ.ทีโอที
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

บันทึกข้อความ นน

0032.301/301 ลว.7/3/61

9 865.90          865.90         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที 865.90            บ.ทีโอที
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

บันทึกข้อความ นน

0032.301/297 ลว.7/3/61

10 64,800.00     64,800.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง CA.คอมพิวเตอร์ 64,800.00       CA.คอมพิวเตอร์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/45 ลว 

02/02/2561

11 2,880.00       2,880.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเชียงกลางแก๊ส

2,880.00         ร้านเชียงกลางแก๊ส
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/11 ลว 

27/02/2561

12 1,200.00       1,200.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายเชาว์ ปันหล้า

1,200.00         นายเชาว์ ปันหล้า
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/9 ลว 

02/03/2561

13 810.00          810.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร

เพื่อการตลาดลูกค้า 810.00            สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/10 ลว 

28/02/2561

14 3,800.00       3,800.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ริโก้เซอร์วิส

3,800.00         บ.ริโก้เซอร์วิส
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

เลขที่สัญญา 59-35214 ลว 

01/10/2560

15 1,740.00       1,740.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคอม ออโต้เซอร์วิส 1,740.00         ร้านคอม ออโต้เซอร์วิส
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/17 ลว 

08/03/2561

16 5,478.00       5,478.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

5,478.00         สหกรณ์การเกษตร
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/17 ลว 

06/03/2561

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงแก๊ส
ค่าจ้างเหมาขุดร่องระบาย

ประปา

ค่าวัสดุการเกษตร

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

17 255.00          255.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแดงอิเลคโทรนิค 255.00            ร้านแดงอิเลคโทรนิค
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/17 ลว 

06/03/2561

18 2,500.00       2,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซีดีคอมพิวเตอร์ 2,500.00         ร้านโซดาซีดีคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/23 ลว 

02/03/2561

19 1,690.00       1,690.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 1,690.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/18 ลว 

7/03/2561

20 6,120.00       6,120.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจโรงสีข้าว

6,120.00         วิสาหกิจโรงสีข้าว
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/16 ลว 

06/03/2561

21 240.00          240.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ 240.00            ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/1230 ลว 

02/03/2561

22 31,099.31     31,099.31    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 31,099.31       สหกรณ์การเกษตร
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/20 ลว 

03/02/2561

23 5,640.00       5,640.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ 5,640.00         ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/22 ลว 

02/03/2561

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

25 18,249.00     18,249.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายงซอน บุรุษชาติ 18,249.00       นายงซอน บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/15 ลว 

01/03/2581

26 560.00          560.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิมลพาณิช 560.00            ร้านวิมลพาณิช
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/42

ค่าวัสดุไฟฟ้า

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าวัสดุไฟฟ้า

ค่าวัสดุบริโภค

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

ค่าครุภภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าวัสดุบริโภคอาหารสด/อาหารแห้ง

ค่าวัสดุส านักงาน



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง


