
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,509.60           3,509.60    บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 3,509.60      บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 3,509.60       ให้บริการรวดเร็ว 1508 ลว.3 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 360.00             360.00      ร้านพรมสสีดาพาณิชย์ 360.00         ร้านพรมสสีดาพาณิชย์ 360.00         ให้บริการรวดเร็ว 1509 ลว.3 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,240.00           1,240.00    หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 1,240.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 1,240.00       ให้บริการรวดเร็ว 1515 ลว.4 ส.ค.63
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,000.00           1,000.00    หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,000.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1516 ลว.4 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,200.00           1,200.00    หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,200.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,200.00       ให้บริการรวดเร็ว 1517 ลว.4 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 280.00             280.00      หจ.โชตนาการไฟฟ้า 280.00         หจ.โชตนาการไฟฟ้า 280.00         ให้บริการรวดเร็ว 1518 ลว.4 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,016.50           1,016.50    บ.เวนเนอร์ 1,016.50      บ.เวนเนอร์ 1,016.50       ให้บริการรวดเร็ว 1519 ลว.4 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,800.00           1,800.00    หจก.เป่าเปา 1,800.00      หจก.เป่าเปา 1,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 1523 ลว.5 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 130.00             130.00      บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ 130.00         บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ 130.00         ให้บริการรวดเร็ว 1524 ลว.5 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,590.00           1,590.00    หจก.บอสตัน แมเนจเม้น 1,590.00      หจก.บอสตัน แมเนจเม้น 1,590.00       ให้บริการรวดเร็ว 1525 ลว.5 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,317.00           1,317.00    สล่าไฟฟ้า 1,317.00      สล่าไฟฟ้า 1,317.00       ให้บริการรวดเร็ว 1526 ลว.5 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,720.00         12,720.00  หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 12,720.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 12,720.00     ให้บริการรวดเร็ว 1531 ลว.6 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

13 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,800.00           2,800.00    พิชัย มอเตอร์ 2,800.00      พิชัย มอเตอร์ 2,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 1538 ลว.7 ส.ค.63
สม ่าเสมอ 

14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,800.00           4,800.00    บ. ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั น 4,800.00      บ. ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั น 4,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 1553 ลว.11 ส.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
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เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,400.00           2,400.00    หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 2,400.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 2,400.00       ให้บริการรวดเร็ว 1554 ลว.11 ส.ค.63

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
16 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 900.00             900.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 900.00         หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 900.00         ให้บริการรวดเร็ว 1555 ลว.11 ส.ค.63

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,750.00           9,750.00    บ.เคพีเค เมดิคอล  9,750.00      บ.เคพีเค เมดิคอล  9,750.00       ให้บริการรวดเร็ว 1556 ลว.11 ส.ค.63

สม ่าเสมอ 
18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,100.00           2,100.00    บ. ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั น 2,100.00      บ. ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั น 2,100.00       ให้บริการรวดเร็ว 1561 ลว.13 ส.ค.63

สม ่าเสมอ 
19 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,750.00           2,750.00    บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,750.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,750.00       ให้บริการรวดเร็ว 1562 ลว.13 ส.ค.63

สม ่าเสมอ 
20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,736.00           2,736.00    บ.ดีซีเอช ออริกา 2,736.00      บ.ดีซีเอช ออริกา 2,736.00       ให้บริการรวดเร็ว 1563 ลว.13 ส.ค.63

สม ่าเสมอ 
21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,310.00           6,310.00    หจก.วีอาร์ ซัพพลาย 6,310.00      หจก.วีอาร์ ซัพพลาย 6,310.00       ให้บริการรวดเร็ว 1564 ลว.13 ส.ค.63

สม ่าเสมอ 
22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,152.05           5,152.05    บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ 5,152.05      บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ 5,152.05       ให้บริการรวดเร็ว 1568 ลว.14 ส.ค.63

สม ่าเสมอ 
23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,500.00           3,500.00    บ.อาร์เอ็กซ์ 3,500.00      บ.อาร์เอ็กซ์ 3,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 1569 ลว.14 ส.ค.63

สม ่าเสมอ 
24 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 52,269.60         52,269.60  บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 52,269.60     บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 52,269.60     ให้บริการรวดเร็ว 1570 ลว.14 ส.ค.63

สม ่าเสมอ 
25 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,335.30           8,335.30    บ.ซิลลิค 8,335.30      บ.ซิลลิค 8,335.30       ให้บริการรวดเร็ว 1571 ลว.14 ส.ค.63

สม ่าเสมอ 
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