




แบบ สขร. 1

ลําดับที่

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง

(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 7/7         

ลว2/7/2564

2 1,820.00        1,820.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด 1,820.00        ภมรซาวด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 4/7          

 ลว2/7/2564

3 48,576.00      48,576.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อํานวยศิลป 48,576.00      อํานวยศิลป คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 9/6           

 ลว11/6/2554

4 2,568.00        2,568.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิกเซอร (ประเทศทย) 2,568.00        บ.พิกเซอร (ประเทศทย) คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 26/7         

 ลว13/7/2564

5 20,490.00      20,490.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน   บุรุษชาติ 20,490.00      นางซอน   บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 20490      

   ลว13/7/2564

6 16,000.00      16,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอกชัยเมิดิคอล 
อินดัสตรี 16,000.00      บ.เอกชัยเมิดิคอล อินดัสตรี คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 13/7        

ลว9/7/2564

7 300.00           300.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเทวินทร  อินทํา 300.00           นายเทวินทร  อินทํา คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 22/7        

ลว13/7/2564

จางเหมาปรับปรุงประตู
กระจกบานเลื่อน

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุบริโภค (ก.ค.)

ครุภัณฑการแพทย

จางพนสารกําจัดสาหราย
บอน้ําเสีย

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลเชียงกลาง

วันที่   1-31 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วัสดุยานพาหนะ

วัสดุไฟฟา



แบบ สขร. 1

ลําดับที่

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง

(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8 3,402.00        3,402.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินคา 3,402.00        รวมมิตรสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 27/7        

ลว20/7/2564

9 2,530.00        2,530.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หางศรีเกษม 2,530.00        หางศรีเกษม คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 21/7        

ลว12/7/2564

10 14,000.00      14,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด แอล
 เค เมดิคอล 14,000.00      

หางหุนสวนจํากัด แอล เค 
เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 14/7        

ลว9/7/2564

11 6,480.00        6,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเอ็ม พี ซัพพลาย 6,480.00        รานเอ็ม พี ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 20/7        

ลว12/7/2564

12 895.00           895.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานบุญลอมเจริญสิน 895.00           รานบุญลอมเจริญสิน คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 19/7       

ลว12/7/2564

13 32,968.10      32,968.10      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณการเกษตร
เชียงกลาง 32,968.10      สหกรณการเกษตรเชียงกลาง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

14 45,000.00      45,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ด.ีจ.ีกรุป 45,000.00      ราน ด.ีจ.ีกรุป คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 16/7        

ลว9/7/2564

15 56,450.00      56,450.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด 
ยากัต ซิงห 56,450.00      หางหุนสวนจํากัด ยากัต ซิงห คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 15/7       

ลว9/7/2564วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุงานบานงานครัว

ครุภัณฑการแพทย

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุประปา

วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

วัสดุสํานักงาน

วัสดุสํานักงาน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง

(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16 5,500.00        5,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเทพสยามอิเล็คทริก 5,500.00        รานเทพสยามอิเล็คทริก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 24/7        

 ลว9/7/2564

17 6,480.00        6,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาว 6,480.00        วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาว คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

18 4,500.00        4,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สํานักงานเทศบาล
เมืองนาน 4,500.00        สํานักงานเทศบาลเมืองนาน คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 9,050.00        9,050.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชอผกา  สมุทรอาลัย 9,050.00        น.ส.ชอผกา  สมุทรอาลัย คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 4,800.00        4,800.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน  นิลคง 4,800.00        นางสาวเกวลิน  นิลคง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

21 8,400.00        8,400.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร  คําวงค 8,400.00        นางเพ็ญพร  คําวงค คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 11,513.00      11,513.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย  คาคาม 11,513.00      นายชัย  คาคาม คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

23 8,400.00        8,400.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ  อนุภาพ 8,400.00        นายโสภณ  อนุภาพ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

จางเหมาบุคลากร

จางเหมาบุคลากร

จางเหมาบุคลากร

ครุภัณฑโรงงาน

วัสดุบริโภค 

จางเหมาบุคลากร

จางเหมาบุคลากร

คาเก็บขนและกําจัดขยะมูล
ฝอย



แบบ สขร. 1

ลําดับที่

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง

(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24 10,710.00      10,710.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร  ระลึก 10,710.00      นางเมธาพร  ระลึก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

25 11,067.00      11,067.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ  แซทาว 11,067.00      นายวิชาญ  แซทาว คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

26 16,285.00      16,285.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย  ธิติมูล 16,285.00      นายมานิตย  ธิติมูล คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

27 7,500.00        7,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.ท.ีพ.ี 
อินเตอรเมดิคอล 7,500.00        

บริษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอร
เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 17/7        

ลว9/7/2564

28 749.00           749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติ 749.00           บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

29 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติ 10,700.00      บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

30 550.25           550.25           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติ 550.25           บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

31 638.79           638.79           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติ 638.79           บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

วัสดุไฟฟา

จางเหมาบุคลากร

จางเหมาบุคลากร

คาสาธารณูปโภค

คาสาธารณูปโภค

คาสาธารณูปโภค

คาสาธารณูปโภค

จางเหมาบุคลากร



แบบ สขร. 1

ลําดับที่

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง

(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32 2,026.58        2,026.58        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติ 2,026.58        บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

33 25,717.00      25,717.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน   บุรุษชาติ 25,717.00      นางซอน   บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

34 620.00           620.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานวิมลพาณิช 620.00           รานวิมลพาณิช คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

35 2,000.00        2,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทริโก (ประเทศไทย) 2,000.00        บริษัทริโก (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

36 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติ 10,700.00      บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่

 ………………………. ลว....................

37 18,660.00      18,660.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเอ็ม พี ซัพพลาย 18,660.00      รานเอ็ม พี ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 31/7       

ลว22/7/2564

38 34,350.00      34,350.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดม  อุทุมพร 34,350.00      นายอุดม  อุทุมพร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 28/7        

ลว20/7/2564

39 300.00           300.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร 300.00           โซดา ซีดี คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 33/7        

ลว22/7/2564

วัสดุสํานักงาน

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาสาธารณูปโภค

วัสดุงานบานงานครัว

ครุภัณฑสํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร

คาสาธารณูปโภค

วัสดุบริโภค(งวดที2่ ก.ค.)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง

(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

40 273,700.00    273,700.00    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูดสปด 
คอมพิวเตอร 273,700.00    บริษัท กูดสปด คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 11/2564  

 ลว10/6/2564

41 37,784.00      37,784.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วัชรีวัสดุภัณ 37,784.00      หจก.วัชรีวัสดุภัณ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 30/7        

ลว22/7/2564

42 32,400.00      32,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด 32,400.00      ภมรซาวด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 28/5        

 ลว28/5/2564

43 4,333.50        4,333.50        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทท็อปฟอรมส
คอมพิวเตอร 4,333.50        

บริษัทท็อปฟอรมส
คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 31/5        

ลว31/5/2564

44 23,900.00      23,900.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอรเมดิค 23,900.00      ริษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอรเมดิคอ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 29/7       

ลว22/7/2564

836,293.22   836,293.22    836,293.22   รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น

ครุภัณฑสํานักงาน

วัสดุสํานักงาน

ครุภัณฑการแพทย

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัสดุกอสราง
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