
แบบ สขร.1

เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00           ไม่มี บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์ 3,000.00      บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์ 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0069 ลว.15 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 

2 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 11,400.00         ไม่มี บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั น มอลล์ จ่ากัด 11,400.00     บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั น มอลล์ จ่ากัด 11,400.00     ให้บริการรวดเร็ว  0077 ลว.16 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 

3 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 5,620.15           ไม่มี ร้านธนัทธช์ัยบริการ 5,620.15      ร้านธนัทธช์ัยบริการ 5,620.15       ให้บริการรวดเร็ว  0078 ลว.16 ต.ค.62
(17-30 ต.ค.62) รถยนต์ สม ่าเสมอ 

4 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 5,557.65           ไม่มี ร้านธนัทธช์ัยบริการ 5,557.65      ร้านธนัทธช์ัยบริการ 5,557.65       ให้บริการรวดเร็ว  0079 ลว.16 ต.ค.62
(20-30 ต.ค.62) รีเฟอร์ สม ่าเสมอ 

5 ซ้ือวสัดุบริโภค 7,742.00           ไม่มี นายกิติราช อุ่นผูก 7,742.00      นายกิติราช อุ่นผูก 7,742.00       ให้บริการรวดเร็ว 0080 ลว.16 ต.ค.62
 16-30 ต.ค.62 สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 24,480.00         ไม่มี หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 24,480.00     หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 24,480.00     ให้บริการรวดเร็ว  0085 ลว.17 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 

7 จา้งถ่ายเอกสาร 8,111.20           ไม่มี ต.เต่า สปอร์ต 8,111.20      ต.เต่า สปอร์ต 8,111.20       ให้บริการรวดเร็ว  0086 ลว.17 ต.ค.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

8 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 12,434.00         ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 12,434.00     หจก.ส.เจริญยนต์2005 12,434.00     ให้บริการรวดเร็ว 0087 ลว.17 ต.ค.62
(ขก-5052 ชม) สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,555.00           ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 4,555.00      บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 4,555.00       ให้บริการรวดเร็ว  0091 ลว.18 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,250.00           ไม่มี หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 2,250.00      หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 2,250.00       ให้บริการรวดเร็ว  0093 ลว.18 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 600.00             ไม่มี คลังเกษตรเชียงใหม่ 600.00         คลังเกษตรเชียงใหม่ 600.00         ให้บริการรวดเร็ว  0094 ลว.18 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 

12 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,633.09           ไม่มี บ.โตโยต้าเชียงใหม่ 6,633.09      บ.โตโยต้าเชียงใหม่ 6,633.09       ให้บริการรวดเร็ว  0095 ลว.18 ต.ค.62
(งค-6768 ชม) สม ่าเสมอ 

13 วสัดุการแพทย์ 4,921.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 4,921.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 4,921.00       ให้บริการรวดเร็ว  0100 ลว.21 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 

14 วสัดุการแพทย์ 18,840.00         ไม่มี บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด 18,840.00     บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด 18,840.00     ให้บริการรวดเร็ว  0101 ลว.21 ต.ค.62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
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เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สม ่าเสมอ 
15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,740.00           ไม่มี หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 3,740.00      หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 3,740.00       ให้บริการรวดเร็ว  0103 ลว.21 ต.ค.62

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 16,924.00         ไม่มี หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 16,924.00     หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 16,924.00     ให้บริการรวดเร็ว  0104 ลว.21 ต.ค.62

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,337.00           ไม่มี บ.ดีเอชซี ออริกา 2,337.00      บ.ดีเอชซี ออริกา 2,337.00       ให้บริการรวดเร็ว  0107 ลว.22 ต.ค.62

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,368.00           ไม่มี บ.ดีเอชซี ออริกา 1,368.00      บ.ดีเอชซี ออริกา 1,368.00       ให้บริการรวดเร็ว  0108 ลว.22 ต.ค.62

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
19 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 3,125.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 3,125.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 3,125.00       ให้บริการรวดเร็ว  0109 ลว.22 ต.ค.62

สม ่าเสมอ 
20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,545.00           ไม่มี บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ่ากัด 3,545.00      บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ่ากัด 3,545.00       ให้บริการรวดเร็ว  0110 ลว.22 ต.ค.62

สม ่าเสมอ 
21 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 4,261.00           ไม่มี หจก.เป่าเปา 4,261.00      หจก.เป่าเปา 4,261.00       ให้บริการรวดเร็ว  0111 ลว.22 ต.ค.62

สม ่าเสมอ 
22 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,172.00           ไม่มี ร้านธนพูล 1,172.00      ร้านธนพูล 1,172.00       ให้บริการรวดเร็ว  0112 ลว.22 ต.ค.62

สม ่าเสมอ 
23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,047.80         ไม่มี บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด 11,047.80     บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด 11,047.80     ให้บริการรวดเร็ว  0113 ลว.22 ต.ค.62

สม ่าเสมอ 
25 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 3,700.00           ไม่มี บ.เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ่ากัด 3,700.00      บ.เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ่ากัด 3,700.00       ให้บริการรวดเร็ว  0115 ลว.24 ต.ค.62

สม ่าเสมอ 
26 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 3,500.00           ไม่มี บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั น จ่ากัด 3,500.00      บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั น จ่ากัด 3,500.00       ให้บริการรวดเร็ว  0116 ลว.24 ต.ค.62

สม ่าเสมอ 
26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,163.20           ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 6,163.20      บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 6,163.20       ให้บริการรวดเร็ว  0121 ลว.25 ต.ค.62

สม ่าเสมอ 
27 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,240.00           ไม่มี บ.เมดิทอป 9,240.00      บ.เมดิทอป 9,240.00       ให้บริการรวดเร็ว  0122 ลว.25 ต.ค.62

จ่ากัด จ่ากัด สม ่าเสมอ 
28 จา้งติดสติกเกอร์ซีทรู 9,680.00           ไม่มี ร้านป้ายมิวอิงเจท็ 9,680.00      ร้านป้ายมิวอิงเจท็ 9,680.00       ให้บริการรวดเร็ว  0123 ลว.25 ต.ค.62

สม ่าเสมอ 
29 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,815.00           ไม่มี บ.เบตเตอร์ 4,815.00      บ.เบตเตอร์ 4,815.00       ให้บริการรวดเร็ว  0124 ลว.25 ต.ค.62

สม ่าเสมอ 
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เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

30 จา้งติดต้ังมุ้งลวดหน้าต่าง 7,800.00           ไม่มี นายนิรันดร์ ปัญญามี 7,800.00      นายนิรันดร์ ปัญญามี 7,800.00       ให้บริการรวดเร็ว  0125 ลว.25 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 

31 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,991.00           ไม่มี หจก.บอสตัน 5,991.00      หจก.บอสตัน 5,991.00       ให้บริการรวดเร็ว  0126 ลว.25 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 

32 จา้งซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ 9,000.00           ไม่มี อภิชาติแอร์ 9,000.00      อภิชาติแอร์ 9,000.00       ให้บริการรวดเร็ว  0129 ลว.28 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 

33 ซ้ือวสัดุบริโภค 6,365.00           ไม่มี นายกิติราช อุ่นผูก 6,365.00      นายกิติราช อุ่นผูก 6,365.00       ให้บริการรวดเร็ว  0130 ลว.28 ต.ค.62
2-14 พ.ย.62 สม ่าเสมอ 

34 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 57,000.00         ไม่มี อภิชาติแอร์ 57,000.00     อภิชาติแอร์ 57,000.00     ให้บริการรวดเร็ว  0145 ลว.30 ต.ค.62
สม ่าเสมอ 
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