
แบบ สขร.1

เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,090.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 1,090.00      สล่าไฟฟ้า 1,090.00       ให้บริการรวดเร็ว 0691 ลว.1 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

2 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 7,800.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 7,800.00      สล่าไฟฟ้า 7,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 0692 ลว.1 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,500.00           ไม่มี บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 5,500.00      บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 5,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 0698 ลว.2 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

4 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,000.00           ไม่มี พิชัย มอเตอร์ 3,000.00      พิชัย มอเตอร์ 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0699 ลว.2 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,781.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,781.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,781.00       ให้บริการรวดเร็ว 0705 ลว.3 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 16,000.00         ไม่มี บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 16,000.00     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 16,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0712 ลว.4 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,320.00           ไม่มี บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง 4,320.00      บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง 4,320.00       ให้บริการรวดเร็ว 0713 ลว.4 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,457.00           ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 5,457.00      บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 5,457.00       ให้บริการรวดเร็ว 0721 ลว.5 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

9 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 9,300.00           ไม่มี ร้านอภิชาติแอร์ 9,300.00      ร้านอภิชาติแอร์ 9,300.00       ให้บริการรวดเร็ว 0728 ลว.9 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

10 จา้งถ่ายเอกสาร 720.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 720.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 720.00         ให้บริการรวดเร็ว 0729 ลว.9 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

11 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 2,750.00           ไม่มี บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอล 2,750.00      บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอล 2,750.00       ให้บริการรวดเร็ว 0735 ลว.10 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 13,311.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 13,311.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 13,311.00     ให้บริการรวดเร็ว 0736 ลว.10 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,000.00           ไม่มี บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 3,000.00      บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0737 ลว.10 เม.ย.62
สม  าเสมอ 
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2562
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

14 จา้งถ่ายเอกสาร 2,400.00           ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 2,400.00      ดอยเต่าพาณิชย์ 2,400.00       ให้บริการรวดเร็ว 0738 ลว.10 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

15 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 6,051.50           ไม่มี ร้านธนัทธช์ัยบริการ 6,051.50      ร้านธนัทธช์ัยบริการ 6,051.50       ให้บริการรวดเร็ว 0751 ลว.11 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

16 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 13,293.60         ไม่มี ร้านธนัทธช์ัยบริการ 13,293.60     ร้านธนัทธช์ัยบริการ 13,293.60     ให้บริการรวดเร็ว 0752 ลว.11 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,476.20         ไม่มี บ.ดีเคเอสเอช 12,476.20     บ.ดีเคเอสเอช 12,476.20     ให้บริการรวดเร็ว 0758 ลว.17 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

18 ซ้ือวสัดุบริโภค 3,300.00           ไม่มี ร้านบุญศรีพาณิชย์ 3,300.00      ร้านบุญศรีพาณิชย์ 3,300.00       ให้บริการรวดเร็ว 0759 ลว.17 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

19 จา้งถ่ายเอกสาร 309.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 309.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 309.00         ให้บริการรวดเร็ว 0765 ลว.18 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

20 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 150.00             ไม่มี อรัญญา เครื องครัว 150.00         อรัญญา เครื องครัว 150.00         ให้บริการรวดเร็ว 0772 ลว.19 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

21 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 900.00             ไม่มี ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ให้บริการรวดเร็ว 0773 ลว.19 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

22 ซ้ือวสัดุบริโภค 6,823.00           ไม่มี นายกิตราช อุ่นผูก 6,823.00      นายกิตราช อุ่นผูก 6,823.00       ให้บริการรวดเร็ว 0774 ลว.19 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,605.00           ไม่มี บ.เบตเตอร์ 1,605.00      บ.เบตเตอร์ 1,605.00       ให้บริการรวดเร็ว 0781 ลว.22 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

25 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,744.00           ไม่มี บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 6,744.00      บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 6,744.00       ให้บริการรวดเร็ว 0782 ลว.22 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

26 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน 4,900.00           ไม่มี ร้านรัตนภัณฑ์ 4,900.00      ร้านรัตนภัณฑ์ 4,900.00       ให้บริการรวดเร็ว 0788 ลว.23 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,700.00           ไม่มี หจก. อินสทูรเม้นท์ แล็ป 1,700.00      หจก. อินสทูรเม้นท์ แล็ป 1,700.00       ให้บริการรวดเร็ว 0789 ลว.23 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

27 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,718.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 7,718.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 7,718.00       ให้บริการรวดเร็ว 0795 ลว.24 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,600.00         ไม่มี หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 12,600.00     หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 12,600.00     ให้บริการรวดเร็ว 0796 ลว.24 เม.ย.62
สม  าเสมอ 

29 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,158.00           ไม่มี หจก. อินสทูรเม้นท์ แล็ป 3,158.00      หจก. อินสทูรเม้นท์ แล็ป 3,158.00       ให้บริการรวดเร็ว 0802 ลว.25 เม.ย.62
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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 
30 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,600.00           ไม่มี บริษัท ซิมม์ จ ากัด 2,600.00      บริษัท ซิมม์ จ ากัด 2,600.00       ให้บริการรวดเร็ว 0803 ลว.25 เม.ย.62

สม  าเสมอ 
31 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,163.29           ไม่มี บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 5,163.29      บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 5,163.29       ให้บริการรวดเร็ว 0804 ลว.25 เม.ย.62

สม  าเสมอ 
32 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,393.79           ไม่มี บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 6,393.79      บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 6,393.79       ให้บริการรวดเร็ว 0805 ลว.25 เม.ย.62

สม  าเสมอ 
33 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4,287.49           ไม่มี บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 4,287.49      บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 4,287.49       ให้บริการรวดเร็ว 0806 ลว.25 เม.ย.62

สม  าเสมอ 
34 จา้งซ่อมปัม๊น้ า 1,030.00           ไม่มี พิชัย มอเตอร์ 1,030.00      พิชัย มอเตอร์ 1,030.00       ให้บริการรวดเร็ว 0821 ลว.29 เม.ย.62

สม  าเสมอ 
35 จา้งเหมาบุคคลรายวนั 14,760.00         ไม่มี นายวนิัย ยวุเวก 14,760.00     นายวนิัย ยวุเวก 14,760.00     คุณสมบัติตรงตาม 0822 ลว.29 เม.ย.62

ข้อก าหนด
36 จา้งเหมาบุคคลรายวนั 10,240.00         ไม่มี นายอภิสิทธิ์ กันทะโน 10,240.00     นายอภิสิทธิ์ กันทะโน 10,240.00     คุณสมบัติตรงตาม 0823 ลว.29 เม.ย.62

ข้อก าหนด
37 ซ้ือวสัดุส านักงาน 450.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 450.00         หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 450.00         ให้บริการรวดเร็ว 0830 ลว.30 เม.ย.62

สม  าเสมอ 
38 จา้งถ่ายเอกสาร 960.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 960.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 960.00         ให้บริการรวดเร็ว 0831 ลว.30 เม.ย.62

สม  าเสมอ 
39 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,600.00           ไม่มี พิชัย มอเตอร์ 1,600.00      พิชัย มอเตอร์ 1,600.00       ให้บริการรวดเร็ว 0832 ลว.30 เม.ย.62

สม  าเสมอ 
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