




แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง(บำท)
รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 28,297.70     28,297.70      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร

เชยีงกลาง 28,297.70    

สหกรณ์การเกษตร

เชยีงกลาง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว

....................

2 600.00          600.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิมลพาณิช 600.00         
ร้านวิมลพาณิช

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว

....................

3 2,094.16       2,094.16        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก ้

(ประเทศไทย) 2,094.16      

บริษัท ริโก ้(ประเทศ

ไทย) คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว

....................

4 8,100.00       8,100.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกจิชมุชน
โรงสีขา้วประราช

ทาน 8,100.00      

วิสาหกจิชมุชนโรงสี

ขา้วประราชทาน คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว

....................

5 8,844.00       8,844.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร

เชยีงกลาง 8,844.00      

สหกรณ์การเกษตร

เชยีงกลาง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

1/10                   

ลว 1/10/2563

6 4,466.00       4,466.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 4,466.00      ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

4/10                  ลว

 7/10/2563

7 13,657.00     13,657.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซาน บุรุษชาติ 13,657.00    นางซาน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว

....................วัสดุบริโภค

จา้งบริการส่วนต่างค่า
ถา่ยเอกสาร

วัสดุบริโภค

วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง 
(เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  ตลุำคม  2563

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วนัที่   1-31 เดอืน  ตลุำคม พ.ศ. 2563

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง

วัสดุส านักงาน



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง(บำท)
รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

8 3,700.00       3,700.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อภพิรชอ็ป 3,700.00      อภพิรชอ็ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

7/10                 ลว

9/10/2563

9 1,250.00       1,250.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเอม็ เอน็ 
อเิล็คทรอนิคส์ 1,250.00      

ร้านเอม็ เอน็ 
อเิล็คทรอนิคส์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

5/10                     

ลว 7/10/2563

10 3,950.00       3,950.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู ่หนุ่มยานยนต์ 3,950.00      อู ่หนุ่มยานยนต์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

10/10                  

ลว 15/10/2563

11 1,480.00       1,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ชยัวัฒน์ ออโต้

ไทร์ 1,480.00      หจก.ชยัวัฒน์ ออโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

11/10                 

ลว 15/10/2563

12 4,355.00       4,355.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 4,355.00      ร้านบุญล้อมเจริญสิน คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

3/10                     

ลว 6/10/2563

13 3,960.00       3,960.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 3,960.00      ห้างศรีเกษม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 

6/10                  ลว

 9/10/2563

14 216.14          216.14           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์

ไวร์เลส 216.14         บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว

....................

15 546.02          546.02           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั 546.02         บริษัท ทีโอที จ ากดั คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว

....................

สาธารณูปโภค

ครุภณัฑ์ส านักงาน

จา้งซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

วัสดุงานบ้านงานครัว

สาธารณูปโภค

จา้งเหมาซ่อม
ยานพาหนะ ม-0638

จา้งเหมาซ่อมแซม
ยานพาหนะ นข-2095

วัสดุประปา



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง(บำท)
รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

16 749.00          749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั 749.00         บริษัท ทีโอที จ ากดั คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว

....................

17 2,026.58       2,026.58        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 2,026.58      บริษัท กสท โทรคมนาคม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว

....................

88,291.60     88,291.60     88,291.60   

สาธารณูปโภค

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้

สาธารณูปโภค


