
แบบ สขร.1

เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9,690.00             ไม่มี บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 9,690.00        บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 9,690.00         ให้บริการรวดเร็ว 0617 ลว.3 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,826.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 7,826.00        หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 7,826.00         ให้บริการรวดเร็ว 0618 ลว.3 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,440.00             ไม่มี หจก.เอ็นเทค ซัพพลาย 5,440.00        หจก.เอ็นเทค ซัพพลาย 5,440.00         ให้บริการรวดเร็ว 0619 ลว.3 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

4 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 15,160.00            ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 15,160.00      หจก.ส.เจริญยนต์2005 15,160.00       ให้บริการรวดเร็ว 0620 ลว.3 ก.พ.63
(งค6768ชม) สม่ าเสมอ 

5 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 4,960.00             ไม่มี หจก.บอสตัน เมเนจเมนท์ 4,960.00        หจก.บอสตัน เมเนจเมนท์ 4,960.00         ให้บริการรวดเร็ว 0624 ลว.4 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,600.00             ไม่มี บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น จ ากัด 3,600.00        บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น จ ากัด 3,600.00         ให้บริการรวดเร็ว 0625 ลว.4 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

7 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 3,500.00             ไม่มี บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น จ ากัด 3,500.00        บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น จ ากัด 3,500.00         ให้บริการรวดเร็ว 0626 ลว.4 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

8 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 12,000.00            ไม่มี หจก.เค.เอส.วชิั่น 12,000.00      หจก.เค.เอส.วชิั่น 12,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0631 ลว.5 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

9 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 12,000.00            ไม่มี หจก.เค.เอส.วชิั่น 12,000.00      หจก.เค.เอส.วชิั่น 12,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0632 ลว.5 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

10 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 26,000.00            ไม่มี บ.เอ.ที.พี อิเตอร์เมดิคอล 26,000.00      บ.เอ.ที.พี อิเตอร์เมดิคอล 26,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0633 ลว.5 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

11 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 11,500.00            ไม่มี ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย 11,500.00      ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย 11,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 0638 ลว.6 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,404.00             ไม่มี บ.น าววิฒัน์การช่าง 4,404.00        บ.น าววิฒัน์การช่าง 4,404.00         ให้บริการรวดเร็ว 0639 ลว.6 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,960.00             ไม่มี บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 2,960.00        บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 2,960.00         ให้บริการรวดเร็ว 0640 ลว.6 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,224.00             ไม่มี บ.บีเวอร์ 3,224.00        บ.บีเวอร์ 3,224.00         ให้บริการรวดเร็ว 0641 ลว.6 ก.พ.63

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง



เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สม่ าเสมอ 
15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,449.90             ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 6,449.90        บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 6,449.90         ให้บริการรวดเร็ว 0642 ลว.6 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
16 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,643.80             ไม่มี บ.เวนเนอร์ 4,643.80        บ.เวนเนอร์ 4,643.80         ให้บริการรวดเร็ว 0646 ลว.7 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 19,542.20            ไม่มี บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 19,542.20      บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 19,542.20       ให้บริการรวดเร็ว 0647 ลว.7 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,250.00             ไม่มี บ.วอีาร์ ซัพพอร์ต 2,250.00        บ.วอีาร์ ซัพพอร์ต 2,250.00         ให้บริการรวดเร็ว 0648 ลว.7 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,040.00            ไม่มี บ.เอ็น.ที.ที มาร์เก็ตต้ิง 11,040.00      บ.เอ็น.ที.ที มาร์เก็ตต้ิง 11,040.00       ให้บริการรวดเร็ว 0649 ลว.7 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,700.00             ไม่มี บ.เมดิท็อป 7,700.00        บ.เมดิท็อป 7,700.00         ให้บริการรวดเร็ว 0650 ลว.7 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
21 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,088.30             ไม่มี บ.โตโยต้าเชียงใหม่ 6,088.30        บ.โตโยต้าเชียงใหม่ 6,088.30         ให้บริการรวดเร็ว 0651 ลว.7 ก.พ.63

(ขข-9644ชม) สม่ าเสมอ 
22 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 25,300.00            ไม่มี หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ 25,300.00      หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ 25,300.00       ให้บริการรวดเร็ว 0654 ลว.11 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,387.00             ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 4,387.00        บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 4,387.00         ให้บริการรวดเร็ว 0655 ลว.11 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,700.00             ไม่มี บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 2,700.00        บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 2,700.00         ให้บริการรวดเร็ว 0656 ลว.11 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
25 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 120.00                ไม่มี ร้านอรัญญาเคร่ืองครัว 120.00          ร้านอรัญญาเคร่ืองครัว 120.00           ให้บริการรวดเร็ว 0657 ลว.11 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
26 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 23,968.00            ไม่มี หจก.เค.เอส.วชิั่น 23,968.00      หจก.เค.เอส.วชิั่น 23,968.00       ให้บริการรวดเร็ว 0658 ลว.12 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
27 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,605.00             ไม่มี บ.ติงกิงอิ้งค์ 1,605.00        บ.ติงกิงอิ้งค์ 1,605.00         ให้บริการรวดเร็ว 0668 ลว.13 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 23,000.00            ไม่มี องค์การเภสัชกรรม 23,000.00      องค์การเภสัชกรรม 23,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0669 ลว.13 ก.พ.63

สม่ าเสมอ 
29 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,167.00             ไม่มี สล่าไฟฟ้า 1,167.00        สล่าไฟฟ้า 1,167.00         ให้บริการรวดเร็ว 0677 ลว.14 ก.พ.63

สม่ 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 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,580.00             ไม่มี บ.วริชาคอมพิวเมท 2,580.00        บ.วริชาคอมพิวเมท 2,580.00         ให้บริการรวดเร็ว 0678 ลว.14 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

31 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,020.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,020.00        หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,020.00         ให้บริการรวดเร็ว 0684 ลว.17 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

32 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,215.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,215.00        หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,215.00         ให้บริการรวดเร็ว 0685 ลว.17 ก.พ.63
(โครงการแม่และเด็ก) สม่ าเสมอ 

33 จา้งซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน 500.00                ไม่มี ร้านอภิชาติแอร์ 500.00          ร้านอภิชาติแอร์ 500.00           ให้บริการรวดเร็ว 0707 ลว.20 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

34 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,800.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 4,800.00        หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 4,800.00         ให้บริการรวดเร็ว 0714 ลว.21 ก.พ.63
(โครงการยาเสพติด63) สม่ าเสมอ 

35 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,400.00             ไม่มี บ.วนิเนอร์อิ้ง 3,400.00        บ.วนิเนอร์อิ้ง 3,400.00         ให้บริการรวดเร็ว 0715 ลว.21 ก.พ.63
(โครงการยาเสพติด63) สม่ าเสมอ 

36 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 49,750.00            ไม่มี บ.ไชยรุ่งเรือง 49,750.00      บ.ไชยรุ่งเรือง 49,750.00       ให้บริการรวดเร็ว 0721 ลว.24 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 

37 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 35,600.00            ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 35,600.00      หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 35,600.00       ให้บริการรวดเร็ว 0728 ลว.25 ก.พ.63
สม่ าเสมอ 
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