




 

 

 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ปีงบประมาณ 2564 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จำ้ง(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 215.07          215.07           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์

เลสฯ 215.07         บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

2 4,750.00       4,750.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านักงานเทศบาล

เมืองน่าน 4,750.00      ส านักงานเทศบาลเมืองน่าน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

3 18,405.00     18,405.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 18,405.00    นางซอน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

4 2,295.00       2,295.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางยุพิน ปันหล้า 2,295.00      นางยุพิน ปันหล้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

5 16,910.00     16,910.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฉลาดการพิมพ์ 16,910.00    ร้านฉลาดการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 32/1        ลว

 19/1/2564

6 22,000.00     22,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็ม เอ็น 
อิเล็คทรอนิคส์ 22,000.00    ร้านเอ็ม เอ็น อิเล็คทรอนิคส์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 30/1         

ลว 19/1/2564

7 10,420.00     10,420.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพี ซัพพลาย 10,420.00    ร้านเอ็มพี ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 31/1        ลว

 19/1/2564

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค

วัสดุส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  กุมภำพันธ์  2564

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วนัที่   1-28 เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

ค่าสาธรณูปโภค

ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย
ติดเชื้อ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จำ้ง(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

8 5,100.00       5,100.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นิลคง 5,100.00      นางสาวเกวลิน นิลคง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

9 7,964.00       7,964.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อผกา สมุทร

อาลัย 7,964.00      นางสาวช่อผกา สมุทรอาลัย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

10 5,200.00       5,200.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอัศวิน ตันกาบ 5,200.00      นายอัศวิน ตันกาบ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

11 4,875.00       4,875.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ท้าว 4,875.00      นายวิชาญ แซ่ท้าว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

12 11,067.00     11,067.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร ระลึก 11,067.00    นางเมธาพร ระลึก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

13 9,925.00       9,925.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย ค่าคาม 9,925.00      นายชัย ค่าคาม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

14 16,040.00     16,040.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ ธิติมูล 16,040.00    นายมานิตย์ ธิติมูล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

15 8,700.00       8,700.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร ค าวงค์ 8,700.00      นางเพ็ญพร ค าวงค์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จำ้ง(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

16 5,700.00       5,700.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติธัช หมื่นภักดี 5,700.00      นายกิตติธัช หมื่นภักดี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

17 2,450.00       2,450.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 2,450.00      โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 35/1         

ลว 26/1/2564

18 620.00          620.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิมลพาณิช 620.00         ร้านวิมลพาณิช คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 13,500.00     13,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
น่านอินสตรูเมนท์ 13,500.00    

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่านอิน
สตรูเมนท์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 34/1        ลว

 26/1/2564

20 12,500.00     12,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป้ว

ยจือน่าน 12,500.00    
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป้วยจือ

น่าน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 33/1        ลว

 26/1/2564

21 3,132.00       3,132.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วัชรีวัสดุภัณฑ์ 3,132.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชรี

วัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 40/1        ลว

 27/1/2564

22 2,101.00       2,101.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,101.00      ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 38/1        

ลว. 27/1/2564

23 2,900.00       2,900.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,900.00      ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 39/1        ลว

 27/1/2564

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุประปา

วัสดุไฟฟ้า

จ้างเหมาบุคลากร

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุส านักงาน

ครุภัณฑ์การแพทย์

วัสดุการแพทย์



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่

จดัซ้ือหรือจดั
จำ้ง(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

24 1,216.00       1,216.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 1,216.00      ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 42/1        ลว

 27/1/2564

25 4,305.00       4,305.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วัชรีวัสดุภัณฑ์ 4,305.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชรี

วัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 41/1        ลว

 27/1/2564

26 3,370.00       3,370.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า 3,370.00      รวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 37/1        ลว

 26/1/2564

27 1,800.00       1,800.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยาม อิเล็คทริก 1,800.00      ร้านเทพสยาม อิเล็คทริก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 36/1        ลว

 26/1/2564

197,460.07  197,460.07    197,460.07 

วัสดุไฟฟ้า

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุส านักงาน


