
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

1 10,200.00     10,200.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ ธิติมูล 10,200.00       นายมานิตย์ ธิติมูล
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/08 ลว

30/04/2561

2 6,720.00       6,720.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นส.ช่อผกา สมุทรอาลัย 6,720.00         นส.ช่อผกา สมุทรอาลัย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/07 ลว.

30/04/2561

3 8,370.00       8,370.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายชัย ค่าคาม

8,370.00         นายชัย ค่าคาม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/09ลว 

30/04/2561

4 6,750.00       6,750.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางเมธาพร ระลึก

6,750.00         นางเมธาพร ระลึก
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/10 ลว 

30/04/2561

5 13,875.00     13,875.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านวิมานคอลเคลชั่น

13,875.00       ร้านวิมานคอลเคลชั่น
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/38 ลว 

31/05/2561

6 5,900.00       5,900.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซีดี 5,900.00         ร้านโซดาซีดี
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/3 ลว 

31/05/2561

7 17,311.00     17,311.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 17,311.00       นางซอน  บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/32 ลว 

20/05/2561

8 3,835.00       3,835.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

3,835.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/33 ลว 

07/05/2561

9 6,000.00       6,000.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฟ.เฟอร์นิเจอร์ 6,000.00         ร้าน ฟ.เฟอร์นิเจอร์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/1 ลว 

18/05/2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มิถุนายน  2561

โรงพยาบาลเชยีงกลาง

วนัที่  1-30 เดอืน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ค่าจ้างเหมา

ค่าจ้างเหมา

ค่าจ้างเหมา

ค่าจ้างเหมา

วัสดุก่อสร้าง

ครุภัณท์คอมพิวเตอร์

วัสดุบริโภค

วัสดุประปา

ครุภัณฑ์ส านักงาน



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

10 15,000.00     15,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฉลาดการพิมพ์ 15,000.00       ร้านฉลาดการพิมพ์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/28 ลว 

04/05/2561

11 5,169.00       5,169.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า

5,169.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/46 ลว 

01/06/2561

12 4,064.00       4,064.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างศรีเกษม

4,064.00         ห้างศรีเกษม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/45 ลว 

01/06/2561

13 10,700.00     10,700.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.กสท.โทรคมนาคม

10,700.00       บ.กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่

14 1,200.00       1,200.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเจคอมพิวเตอร์

1,200.00         ร้านเจคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/43 ลว 

01/06/2561

15 6,300.00       6,300.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน 6,300.00         วิสาหกิจชุมชน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/41 ลว 

12/1/2560

16 25,000.00     25,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมเลย ล าทา

25,000.00       นายสมเลย ล าทา
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/12 ลว 

12/06/2561

17 2,240.00       2,240.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มยานยนต์ 2,240.00         ร้านหนุ่มยานยนต์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/15 ลว 

05/06/2561

18 2,172.50       2,172.50          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อม 2,172.50         ร้านบุญล้อม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/39 ลว 

01/06/2561

19 4,500.00       4,500.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม พีซัพพลาย 4,500.00         ร้านเอ็ม พีซัพพลาย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/4 ลว 

08/06/2561

20 4,040.00       4,040.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภมรซาวด์

4,040.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/48 ลว 

07/06/2561

21 2,475.32       2,475.32          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโก)้ประเทศไทย) 2,475.32         บ.ริโก)้ประเทศไทย)
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/14 ลว 

01/05/2561

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานตรัว

ค่าอินเตอร์เน็ต

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุบริโภค

ค่าซ่อมแซมอาคาร

ค่าซ่อมยานพาหนะ

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุไฟฟ้า

ค่าถ่ายเอกสาร



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

22 1,200.00       1,200.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเอ็น 1,200.00         ร้านเอ็มเอ็น
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/1 ลว 

06/12/2560

23 400.00          400.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเอ็น 400.00            ร้านเอ็มเอ็น
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/50 ลว 

122/6/2561

24 6,500.00       6,500.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อม 6,500.00         ร้านบุญล้อม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2 ลว 

01/06/2561

25 1,010.00       1,010.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 1,010.00         ร้านภมรซาวด์
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/42 ลว 

01/06/2561

26 14,562.00     14,562.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 14,562.00       นางซอน  บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2 ลว 

01/06/2561

27 10,700.00     10,700.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 กสท.โทรคมนาคม

10,700.00        กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

28 335.30          335.30             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กสท.โทรคมนาคม 335.30            กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

29 309.18          309.18             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กสท.โทรคมนาคม 309.18            กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

30 107.00          107.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กสท.โทรคมนาคม 107.00            กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

31 405.53          405.53             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กสท.โทรคมนาคม 405.53            กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

32 405.53          405.53             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กสท.โทรคมนาคม

405.53            กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

33 319.93          319.93             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กสท.โทรคมนาคม

319.93            กสท.โทรคมนาคม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุบริโภค

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

34 865.90          865.90             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที 865.90            บริษัททีโอที
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

35 2,750.00       2,750.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดชาการไฟฟ้า 2,750.00         ร้านเดชาการไฟฟ้า
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/32 ลว 

03/06/2591

36 6,098.00       6,098.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 6,098.00         สหกรณ์การเกษตร
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/6 ลว 

03/01/2592

37 5,950.00       5,950.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เทศบาลเมืองน่าน

5,950.00         เทศบาลเมืองน่าน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/18 ลว 

01/05/2561

38 100.00          100.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอุ๋ยบริการ

100.00            ร้านอุ๋ยบริการ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/16 ลว 

07/06/2561

39 490.00          490.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านรังต่อ

490.00            ร้านรังต่อ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/44 ลว 

01/06/2561

40 9,720.00       9,720.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอเซียเมดิคอล 9,720.00         บ.เอเซียเมดิคอล
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/5 ลว 

04/06/2561

41 150.00          150.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตรอุดม 150.00            ร้านมิตรอุดม
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/17 ลว 

06/06/2561

42 42,333.49     42,333.49        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 42,333.49       สหกรณ์การเกษตร
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/25 ลว 

01/05/2561

43 3,200.00       3,200.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านโซดาซีดี

3,200.00         ร้านโซดาซีดี
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/5 ลว 

15/06/2561

44 2,950.00       2,950.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซีดี 2,950.00         ร้านโซดาซีดี
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/6 ลว 

15/06/2561

45 2,960.00       2,960.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางแก๊ส 2,960.00         ร้านเชียงกลางแก๊ส
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/10ลว 

21/6/2561

ค่าโทรศัพท์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุเชื้อเพลืง

ค่าธรรมเนียมเผาขยะ

ค่าซ่อมยานพาหนะ

แก๊ส

วัสดุบริโภค

ครุภัณฑ์การแพทย์

ค่าซ่อมยานพาหนะ

วัสดเชื้อเพลิง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุคอมพิวเตอร์



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จา้ง(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

46 3,800.00       3,800.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโก้เซอร์วิส 3,800.00         บ.ริโก้เซอร์วิส
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ A59-35214

47 2,020.00       2,020.00          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

2,020.00         สหกรณ์การเกษตร
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/8 ลว 

07/05/2561

48 17,284.00     17,284.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางซอน  บุรุษชาติ

17,284.00       นางซอน  บุรุษชาติ
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/22 ลว 

12/06/2561

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุบริโภค


