
แบบ สขร.1

เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,664.75           ไม่มี บ.ฟูจ ิซีร็อก 3,664.75      บ.ฟูจ ิซีร็อก 3,664.75       ให้บริการรวดเร็ว 0159 ลว.1 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

2 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 10,800.00         ไม่มี หสม.สุวดิา เทรดด้ิง 10,800.00     หสม.สุวดิา เทรดด้ิง 10,800.00     ให้บริการรวดเร็ว  0160 ลว.1 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

3 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,750.00           ไม่มี ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 5,750.00      ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 5,750.00       ให้บริการรวดเร็ว  0161 ลว.1 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

4 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 5,564.00           ไม่มี หจก.เค.เอส.วชิั น 5,564.00      หจก.เค.เอส.วชิั น 5,564.00       ให้บริการรวดเร็ว  0167 ลว.4 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

5 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 4,815.00           ไม่มี หจก.เค.เอส.วชิั น 4,815.00      หจก.เค.เอส.วชิั น 4,815.00       ให้บริการรวดเร็ว  0168 ลว.4 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

6 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 5,885.00           ไม่มี หจก.เค.เอส.วชิั น 5,885.00      หจก.เค.เอส.วชิั น 5,885.00       ให้บริการรวดเร็ว  0169 ลว.4 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

7 วสัดุส านักงาน 2,708.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 2,708.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 2,708.00       ให้บริการรวดเร็ว  0170 ลว.4 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

8 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,657.09           ไม่มี บ.โตโยต้าเชียงใหม่ 5,657.09      บ.โตโยต้าเชียงใหม่ 5,657.09       ให้บริการรวดเร็ว 0171 ลว.4 พ.ย.62
(ขข-9644ชม) สม  าเสมอ 

9 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 20,926.00         ไม่มี หจก.ภูพ่ิสิฐ 20,926.00     หจก.ภูพ่ิสิฐ 20,926.00     ให้บริการรวดเร็ว 0172 ลว.4 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,420.00           ไม่มี บ.ดีเอชซี ออริกา 3,420.00      บ.ดีเอชซี ออริกา 3,420.00       ให้บริการรวดเร็ว 0174 ลว.5 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,276.00           ไม่มี บ.ดีเคเอสเอช 7,276.00      บ.ดีเคเอสเอช 7,276.00       ให้บริการรวดเร็ว 0175 ลว.5 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,800.00           ไม่มี บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั น จ ากัด 4,800.00      บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั น จ ากัด 4,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 0176 ลว.5 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,100.00           ไม่มี บ.พีพีเอส 3,100.00      บ.พีพีเอส 3,100.00       ให้บริการรวดเร็ว 0181 ลว.6 พ.ย.62
สม  าเสมอ 

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,440.00           ไม่มี บ.เอฟ.ซี.พี 1,440.00      บ.เอฟ.ซี.พี 1,440.00       ให้บริการรวดเร็ว 0182 ลว.6 พ.ย.62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2562
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

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 7,964.58           ไม่มี บ.โอเร็ก 7,964.58      บ.โอเร็ก 7,964.58       ให้บริการรวดเร็ว 0183 ลว.6 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,363.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 10,363.00     หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 10,363.00     ให้บริการรวดเร็ว 0184 ลว.6 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 28,000.00         ไม่มี บ.เซนต์เมด 28,000.00     บ.เซนต์เมด 28,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0189 ลว.7 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
18 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 2,332.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 2,332.00      สล่าไฟฟ้า 2,332.00       ให้บริการรวดเร็ว  0190 ลว.7 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
19 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,800.00           ไม่มี หจก.เป่าเปา 1,800.00      หจก.เป่าเปา 1,800.00       ให้บริการรวดเร็ว  0227 ลว.14 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
20 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 846.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 846.00         หจก.เป่าเปา 846.00         ให้บริการรวดเร็ว  0228 ลว.14 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
21 จา้งลากรถยนต์ (ขห3608ชม) 4,500.00           ไม่มี วา่ที  ร.ต.ปฏิภาณ นันต๊ะแก้ว 4,500.00      วา่ที  ร.ต.ปฏิภาณ นันต๊ะแก้ว 4,500.00       ให้บริการรวดเร็ว  0233 ลว.15 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
22 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 458.00             ไม่มี ร้านธนพูล 458.00         ร้านธนพูล 458.00         ให้บริการรวดเร็ว  0234 ลว.15 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
23 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00           ไม่มี ร้านธนพูล 1,200.00      ร้านธนพูล 1,200.00       ให้บริการรวดเร็ว  0235 ลว.15 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
24 จา้งเจาะส ารวจดิน 21,400.00         ไม่มี บ.พันธว์ศิวกรรม คอนซัสเตนกรุ๊ป 21,400.00     บ.พันธว์ศิวกรรม คอนซัสเตนกรุ๊ป 21,400.00     คุณสมบัติตรงตาม  0241 ลว.18 พ.ย.62

ข้อก าหนด
25 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,069.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 1,069.00      สล่าไฟฟ้า 1,069.00       ให้บริการรวดเร็ว  0242 ลว.18 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
26 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 2,800.00           ไม่มี บ.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 2,800.00      บ.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 2,800.00       ให้บริการรวดเร็ว  0244 ลว.18 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
27 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 402.00             ไม่มี หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ 402.00         หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ 402.00         ให้บริการรวดเร็ว  0301 ลว.28 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
28 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 7,918.00           ไม่มี บ.เวนเนอร์ 7,918.00      บ.เวนเนอร์ 7,918.00       ให้บริการรวดเร็ว  0302 ลว.28 พ.ย.62

สม  าเสมอ 
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