




 

 

 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 

โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ปีงบประมาณ 2564 



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 53,354.48      53,354.48      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพ

ประกันภัย จ ากัด 53,354.48      
บริษัท กรุงเทพประกันภัย

 จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

2 3,446.00        3,446.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 3,446.00        ห้างศรีเกษม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/2            

ลว 5/2/2564

3 8,025.00        8,025.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมละอองทิพย์ 8,025.00        น้ าด่ืมละอองทิพย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/11          

ลว 30/11/2563

4 20,098.00      20,098.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 20,098.00      นางซอน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

5 1,195.00        1,195.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงกลางโฆษณา 1,195.00        เชียงกลางโฆษณา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 43/1         

ลว 28/1/2564

6 5,690.00        5,690.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 5,690.00        โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/2            

ลว 4/2/2564

7 959.79           959.79           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรัษัท ทรู มูฟ เอชฯ 959.79           บรัษัท ทรู มูฟ เอชฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มนีำคม 2564

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-31 เดอืน มนีำคม  พ.ศ. 2564

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

ประกันรถยนต์ประเภท
สมัครใจ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุส านักงาน

วัสดุบริโภค

วัสดุส านักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

8 578.12           578.12           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมฯ 578.12           บริษัท โทรคมนาคมฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

9 2,026.58           2,026.58        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมฯ 2,026.58        บริษัท โทรคมนาคมฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

10 567.33           567.33           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมฯ 567.33           บริษัท โทรคมนาคมฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

11 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมฯ 10,700.00      บริษัท โทรคมนาคมฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

12 749.00           749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมฯ 749.00           บริษัท โทรคมนาคมฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

13 215.07           215.07           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ไวร์

เลสฯ 215.07           บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

14 3,100.00        3,100.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 3,100.00        ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 7/2            

ลว 5/2/2564

15 1,520.00        1,520.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย อินต๊ะเม้า 1,520.00        นายธวัชชัย อินต๊ะเม้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/2            

ลว 4/2/2564

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

วัสดุเชื้อเพลิง



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

16 4,500.00        4,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
น่าน อินสตรูเมนท์ 4,500.00        

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
อินสตรูเมนท์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 45/1          

 ลว 28/1/2564

17 830.00           830.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจ๊อดบริการ 830.00           ร้านจ๊อดบริการ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/2            

ลว 5/2/2564

18 2,810.00        2,810.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า 2,810.00        รวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/2            

ลว 4/2/2564

19 2,750.00        2,750.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,750.00        ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 44/1          

 ลว 28/1/2564

20 29,502.40      29,502.40      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง 29,502.40      
สหกรณ์การเกษตรเชียง

กลาง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

21 6,480.00        6,480.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนโรงสี
ข้าวพระราชทานฯ 6,480.00        

วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว
พระราชทานฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/2           

ลว 8/2/2564

22 2,026.58        2,026.58        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมฯ 2,026.58        บริษัท โทรคมนาคมฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

23 721.65           721.65           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอชฯ 721.65           บริษัท ทรู มูฟ เอชฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

ครุภัณฑ์การแพทย์

จ้างเหมาบริการซ่อม
จักรยานยนต์ ทะเบียน 

กรน-494

วัสดุส านักงาน

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศ

วัสดุเชื้อเพลิง

วัสดุบริโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

24 34,775.00      34,775.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิงฯ 34,775.00      บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิงฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

196,620.00   196,620.00   196,620.00   

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองอ่านและแปลงสัญญา

เอกซเรย์

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น


