




 

 

 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 

โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ปีงบประมาณ 2564 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 4,500.00        4,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นัทรพงศ์ ซาวด์ 4,500.00      นัทรพงศ์ ซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 27/12      ลว

 22/12/2563

2 2,730.00        2,730.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่ หนุ่มยานยนต์ 2,730.00      อู่ หนุ่มยานยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 29/12       

ลว 22/12/2563

3 3,430.00        3,430.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้

ไทร์ 3,430.00      ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 28/12      

ลว22/12/2563

4 3,800.00        3,800.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัยมอเตอร์ 3,800.00      ร้านรวมชัยมอเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 26/12      ลว

 22/12/2563

5 4,000.00        4,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายประสงค์ หงส์

พิทักษ์ชน 4,000.00      นายประสงค์ หงส์พิทักษ์ชน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 25/12      ลว

 22/12/2563

6 240.00           240.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงกลางโฆษณา 240.00         เชียงกลางโฆษณา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 31/12       

ลว 22/12/2563

7 6,775.00        6,775.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามอีเล็คทริก 6,775.00      ร้านเทพสยามอีเล็คทริก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 18/12      ลว

 17/12/2563

จ้างเหมาท าป้าย

วัสดุไฟฟ้า

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มกรำคม  2564

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วนัที่   1-31 เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบียน นข-

2099

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบียน นข-

415

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบียน กง

8193

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบียน กค-

4921

จ้างเหมาสูบน้ าเสีย



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

8 2,900.00        2,900.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ถมรซาวค์ 2,900.00      ถมรซาวค์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 36/12      ลว

 24/12/2563

9 2,514.00        2,514.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วัชรีวัสดุภัณฑ์ 2,514.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชรี

วัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 33/12       

ลว 23/12/2563

10 4,873.00        4,873.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วัชรีวัสดุภัณฑ์ 4,873.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชรี

วัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 32/12       

ลว 23/12/2563

11 2,410.00        2,410.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วัชรีวัสดุภัณฑ์ 2,410.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชรี

วัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 34/12      ลว

 23/12/2563

12 1,060.00        1,060.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สุธรรม 1,060.00      ร้าน ก.สุธรรม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 30/12      ลว

 22/12/2563

13 5,500.00        5,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายภูรินท์ นิลคง 5,500.00      นายภูรินท์ นิลคง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 37/12      ลว

 25/12/2563

14 6,200.00        6,200.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านักงานเทศบาล

เมืองน่าน 6,200.00      ส านักงานเทศบาลเมืองน่าน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

15 915.00           915.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางยุพิน ปันหล้า 915.00         นางยุพิน ปันหล้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

วัสดุก่อสร้าง

จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ า
และปรับปรุงระบบของเสีย

ค่าธรรมเนียมการเก็บและ
ขนขยะมูลฝอย

วัสดุบริโภค

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุประปา

วัสดุก่อสร้าง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

16 19,172.00      19,172.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 19,172.00    นางซอน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

17 10,710.00      10,710.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร ระลึก 10,710.00    นางเมธาพร ระลึก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

18 4,875.00        4,875.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอัศวิน ตันกาบ 4,875.00      นายอัศวิน ตันกาบ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 16,230.00      16,230.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ ธิติมูล 16,230.00    นายมานิตย์ ธิติมูล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 5,700.00        5,700.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นิลคง 5,700.00      นางสาวเกวลิน นิลคง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

21 9,412.00        9,412.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อผกา สมุทร

อาลัย 9,412.00      นางสาวช่อผกา สมุทรอาลัย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 8,700.00        8,700.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร ค าวงค์ 8,700.00      นางเพ็ญพร ค าวงค์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

23 6,300.00        6,300.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติธัช หมื่นภักดี 6,300.00      นายกิตติธัช หมื่นภักดี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

วัสดุบริโภค

จ้างเหมาบุคลากร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

24 10,719.00      10,719.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย ค่าคาม 10,719.00    นายชัย ค่าคาม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

25 5,200.00        5,200.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ท้าว 5,200.00      นายวิชาญ แซ่ท้าว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

26 14,400.00      14,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วัชรีวัสดุภัณฑ์ 14,400.00    
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชรี

วัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/1          ลว

 5/1/2564

27 1,500.00        1,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 1,500.00      ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 35/12      ลว

 23/12/2563

28 99,995.78      99,995.78      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพ

ประกันภัย 99,995.78    บริษัท กรุงเทพประกันภัย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

29 3,500.00        3,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 3,500.00      โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 11/1        ลว

 8/1/2564

30 44,560.00      44,560.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 44,560.00    โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/1          ลว

 5/1/2564

31 3,130.00        3,130.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 3,130.00      ร้านบุญล้อมเจริญสิน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 7/1           

ลว 6/1/2564

วัสดุคอมพิวเตอร์

จ้างเหมาบริการซ่อมป๊มน้ า
บ่อสูบยกระดับตัวที่ 1

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

วัสดุก่อสร้าง

จ้างเหมาซ่อมแซม TV

ค่าประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจ

วัสดุคอมพิวเตอร์



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

32 2,647.00        2,647.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,647.00      ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/1          ลว

 6/1/2564

33 7,745.00        7,745.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 7,745.00      ห้างศรีเกษม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/1          ลว

 5/1/2564

34 2,660.00        2,660.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,660.00      ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/1          ลว

 6/1/2564

35 4,865.00        4,865.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 4,865.00      ห้างศรีเกษม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 10/1        ลว

 6/1/2564

36 6,435.00        6,435.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนโรงสี
ข้าวพระราชทานฯ 6,435.00      

วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว
พระราชทานฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/1          ลว

 5/1/2564

37 27,442.20      27,442.20      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลางฯ 27,442.20    
สหกรณ์การเกษตรเชียง

กลางฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

38 12,329.00      12,329.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า 12,329.00    รวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 3/1           

ลว 5/1/2564

39 1,480.00        1,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้

ไทร์ 1,480.00      ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 6/1          ลว

 6/1/2564

วัสดุบริโภค

วัสดุเชื้อเพลิง

วัสดุส านักงาน

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบียน กค-

4921

วัสดุประปา

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุงานบ้านงานครัว



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

40 3,200.00        3,200.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดม อุทุมพร 3,200.00      นายอุดม อุทุมพร คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 12/1        ลว

 8/1/2564

41 2,500.00        2,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียสฯ 2,500.00      บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียสฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 19/1        ลว

 12/1/2564

42 620.00           620.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิมลพาณิช 620.00         ร้านวิมลพาณิช คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

43 200.00           200.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายต๊ิบ  พงษ์ขันธ์ 200.00         นายต๊ิบ  พงษ์ขันธ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 17/1        ลว

 12/1/2564

44 4,050.00        4,050.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางแก๊ส 4,050.00      ร้านเชียงกลางแก๊ส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 20/1         

ลว 12/1/2564

45 4,270.00        4,270.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 4,270.00      ห้างศรีเกษม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 22/1        ลว

 14/1/2564

46 15,661.00      15,661.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 15,661.00    นางซอน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

47 230.00           230.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจ็อดบริการ 230.00         ร้านจ็อดบริการ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 16/1        ลว

 12/1/2564

วัสดุส านักงาน

วัสดุการเกษตร

วัสดุเชื้อเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุบริโภค

วัสดุยานพาหนะ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

48 300.00           300.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเทวินทร์ อินท า 300.00         นายเทวินทร์ อินท า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 18/1        ลว

 12/1/2564

49 7,600.00        7,600.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยศิลป 7,600.00      ร้านอ านวยศิลป คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 38/12        

ลว 17/12/2563

50 41,400.00      41,400.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิงฯ 41,400.00    บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิงฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 39/12       

ลว 30/12/2563

51 2,140.00        2,140.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 2,140.00      
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 15/1         

ลว 8/1/2564

52 1,285.00        1,285.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 1,285.00      ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 14/1        ลว

 8/1/2564

53 3,500.00        3,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดีเอ เมดิคอลฯ 3,500.00      บริษัท พีดีเอ เมดิคอลฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 13/1         

ลว 8/1/2564

54 749.00           749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคม 

แห่งชาติฯ 749.00         
บริษัท โทรคมนาคม แห่ง

ชาติฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

55 1,976.83        1,976.83        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคม 

แห่งชาติฯ 1,976.83      
บริษัท โทรคมนาคม แห่ง

ชาติฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาพ่นสารก าจัด
สาหร่ายบ่อผ่ึง

จ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่าง
ห้องเอกซ์เรย์

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

56 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคม 

แห่งชาติฯ 10,700.00    
บริษัท โทรคมนาคม แห่ง

ชาติฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

57 214.00           214.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ไวร์

เลสฯ 214.00         บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

58 1,030.41        1,030.41        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอชฯ 1,030.41      บริษัท ทรู มูฟ เอชฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

59 5,120.00        5,120.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้

ไทร์ 5,120.00      ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 25/1        ลว

 14/1/2564

60 25,000.00      25,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้

ไทร์ 25,000.00    ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 27/1        ลว

 15/1/2564

61 8,750.00        8,750.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า 8,750.00      รวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 21/1        ลว

 15/1/2564

62 7,200.00        7,200.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวันกรุ๊ป ซัพพลาย 7,200.00      ร้านวันกรุ๊ป ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 29/1         

ลว 15/1/2564

63 99,000.00      99,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.จ.ีกรุ๊ป 99,000.00    ร้าน ดี.จ.ีกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 26/1         

ลว 14/1/2564

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะทะเบียน กค-

3787

วัสดุยานพาหนะ

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านักงาน



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

64 18,000.00      18,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
น่านอินสตรูเมท์ 18,000.00    

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่านอิน
สตรูเมท์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 23/1        ลว

 14/1/2564

65 74,000.00      74,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป 

จ ากัด 74,000.00    บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 24/1        ลว

 14/1/2564

720,250.22   720,250.22    720,250.22 รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์


