




แบบ สขร. 1

ลําดับที่
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 6,435.00        6,435.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนโรงสี
ขาวพระราชทาน 6,435.00       

วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาว
พระราชทาน คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 17/6        

ลว17/6/2564

2 1,480.00        1,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ชัยวัฒน ออโตไทร 1,480.00       ห.จ.ก.ชัยวัฒน ออโตไทร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 20/6         

ลว21/6/2564

3 2,500.00        2,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเทพสยามอิเล็คทริก 2,500.00       รานเทพสยามอิเล็คทริก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 24/6       ลว

22/6/2564

4 9,950.00        9,950.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร 9,950.00       โซดา ซีดี คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 19/6        

ลว17/6/2564

5 8,500.00        8,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร 8,500.00       โซดา ซีดี คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 11/6       ลว

11/6/2564

6 9,100.00        9,100.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินคา 9,100.00       รวมมิตรสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 10/6        

ลว11/6/2564

7 2,000.00        2,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหม เครื่องมือชาง 2,000.00       ใหม เครื่องมือชาง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 21/6        

ลว22/6/2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัสดุไฟฟา

วัสดุสํานักงาน

จางเหมาซอมมอเตอร

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2564

โรงพยาบาลเชียงกลาง

วันที่   1- 31 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วัสดุบริโภค

วัสดุยานพาหนะ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8 4,480.00        4,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเทพสยามอิเล็คทริก 4,480.00       รานเทพสยามอิเล็คทริก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 22/6        

ลว22/6/2564

9 1,277.00        1,277.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด 1,277.00       ภมรซาวด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 23/6         

ลว22/6/2564

10 3,486.00        3,486.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินคา 3,486.00       รวมมิตรสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 15/6       ลว

17/6/2564

11 1,575.00        1,575.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วัชรี วัสดุภัณฑ 1,575.00       หจก.วัชรี วัสดุภัณฑ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 16/6        

ลว17/6/2564

12 3,750.00        3,750.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม  ยะปญญา 3,750.00       นายถนอม  ยะปญญา คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

13 9,175.00        9,175.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม  ยะปญญา 9,175.00       นายถนอม  ยะปญญา คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

14 3,600.00        3,600.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอลเอ็น สยาม
เทค จํากัด 3,600.00       

บริษัท แอลเอ็น สยามเทค
 จํากัด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 26/6         

ลว28/6/2564

15 2,514.50        2,514.50        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮาหนา อินสตรู
เมนทส 2,514.50       

บริษัท ฮาหนา อินสตรู
เมนทส คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 3/7         ลว

2/7/2564ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย

วัสดุประปา

วัสดุสํานักงาน

วัสดุประปา

คืนหลักประกันสัญญา         

คืนหลักประกันสัญญา         

วัสดุการเกษตร

วัสดุไฟฟา



แบบ สขร. 1

ลําดับที่
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16 10,710.00      10,710.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ   แซทาว 10,710.00     นายวิชาญ   แซทาว คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

17 10,710.00      10,710.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร   ระลึก 10,710.00     นางเมธาพร   ระลึก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

18 8,400.00        8,400.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร   คําวงศ 8,400.00       นางเพ็ญพร   คําวงศ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 14,335.00      14,335.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย   ธิติมูล 14,335.00     นายมานิตย   ธิติมูล คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 5,700.00        5,700.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน   นิลคง 5,700.00       นางสาวเกวลิน   นิลคง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

21 8,688.00        8,688.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง างสาวชอผกา  สมุทรอาลั 8,688.00       นางสาวชอผกา  สมุทรอาลัย คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 9,925.00        9,925.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย   คาคาม 9,925.00       นายชัย   คาคาม คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

23 28,600.00      28,600.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด 28,600.00     ภมรซาวด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 27/5         

ลว28/5/2564

จางเหมาบุคลากร

จางเหมาบุคลากร

ครุภัณฑสํานักงาน

จางเหมาบุคลากร

จางเหมาบุคลากร

จางเหมาบุคลากร

จางเหมาบุคลากร

จางเหมาบุคลากร



แบบ สขร. 1

ลําดับที่
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24 32,400.00      32,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด 32,400.00     ภมรซาวด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 25/5          

 ลว28/5/2564

25 34,775.00      34,775.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเร็กซ เทรดดิ้ง 34,775.00     บริษัท ไอเร็กซ เทรดดิ้ง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

26 638.79           638.79           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิ
เวอรแซล 638.79          

บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิ
เวอรแซล คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

27 3,390.00        3,390.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทพสยามอิเล็คทริก 3,390.00       เทพสยามอิเล็คทริก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 25/6        

ลว24/6/2564

28 7,270.00        7,270.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเอ็มพี ซัพพลาย 7,270.00       รานเอ็มพี ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 18/6          

ลว17/6/2564

29 9,480.00        9,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเอ็มพี ซัพพลาย 9,480.00       รานเอ็มพี ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 32/6         

ลว29/6/2564

30 25,680.00      25,680.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทพิกเซอร 
(ประเทศไทย) 25,680.00     

บริษัทพิกเซอร (ประเทศ
ไทย) คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 35/6          

ลว29/6/2564

31 11,720.00      11,720.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอรุณ   คําสุข 11,720.00     นายอรุณ   คําสุข คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 27/6        

ลว25/6/2564

ครุภัณฑสํานักงาน

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร

จางเหมาปรับปรุงหลังคาและพื้น
หองแมบาน

ครุภัณฑสํานักงาน

จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่อง
อานเอ็กซเรย

คาสาธารณูปโภค



แบบ สขร. 1

ลําดับที่
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32 2,000.00        2,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย 2,000.00       บริษัท ริโก (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

33 23,470.00      23,470.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน   บุรุษชาติ 23,470.00     นางซอน   บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

34 26,450.00      26,450.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานรังตอ 26,450.00     รานรังตอ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 2/7         ลว

2/7/2564

35 17,000.00      17,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายภูรินทร  นิลคง 17,000.00     นายภูรินทร  นิลคง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 33/6         

ลว29/6/2564

36 18,000.00      18,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเทพสยามอิเล็คทริก 18,000.00     รานเทพสยามอิเล็คทริก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 31/6        

ลว29/6/2564

37 1,600.00        1,600.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเทพสยามอิเล็คทริก 1,600.00       รานเทพสยามอิเล็คทริก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 30/6          

ลว29/6/2564

38 3,300.00        3,300.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเทพสยามอิเล็คทริก 3,300.00       รานเทพสยามอิเล็คทริก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 29/6          

 ลว29/6/2564

39 30,600.00      30,600.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด 30,600.00     ภมรซาวด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 26/5          

 ลว28/5/2564ครุภัณฑสํานักงาน

วัสดุบริโภค (ม.ิย.)

วัสดุการแพทย

จางเหมาปรับปรุงหองน้ําเจาหนาที่
 3 จุด

ครุภัณฑไฟฟา

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุไฟฟา

คาเชาเครื่องถายเอกสาร (ม.ิย.)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

40 19,900.00      19,900.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร 19,900.00     โซดา ซีดี คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 34/6          

 ลว29/6/2564

41 27,500.00      27,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชายนเนจกรุป 27,500.00     หจก.ชายนเนจกรุป คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 23/7          

 ลว14/7/2564

42 600.00           600.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานวิมลพาณิช 600.00          รานวิมลพาณิช คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

43 749.00           749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติ 749.00          บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

44 594.65           594.65           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติ 594.65          บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

45 2,028.19        2,028.19        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติ 2,028.19       บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

46 638.79           638.79           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิ
เวอรแซล 638.79          

บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิ
เวอรแซล คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

47 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโทรคมนาคมแหงชา 10,700.00     บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

คาสาธารณูปโภค

คาสาธารณูปโภค

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร

จางเหมาทําปายไฟ

วัสดุสํานักงาน

คาสาธารณูปโภค

คาสาธารณูปโภค



แบบ สขร. 1

ลําดับที่
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจางงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

48 9,000.00        9,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เพรชพญามไมย 
กอสราง 9,000.00       

หจก.เพรชพญามไมย 
กอสราง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 28/6          

 ลว11/6/2564

49 99,000.00      99,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มงคลชัยการเบาะ 99,000.00     มงคลชัยการเบาะ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 1/7          

ลว1/7/2564

50 2,062.00        2,062.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินคา 2,062.00       รวมมิตรสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 5/7         ลว

2/7/2564

587,436.92   587,436.92    587,436.92   

วัสดุสํานักงาน

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น

วัสดุกอสราง

วัสดุสนาม
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