
แบบ สขร.1

เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,750.00           3,750.00          บ.อนิเตอร์คอมพิวเตอร์ 3,750.00          บ.อนิเตอร์คอมพิวเตอร์ 3,750.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1189 ลว.5 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

2 จา้งซ่อมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 2,996.00           2,996.00          บ.เค.เอช.ที ซัพพลาย 2,996.00          บ.เค.เอช.ที ซัพพลาย 2,996.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1190 ลว.5 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 360.00             360.00            ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 360.00             ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 360.00          ใหบ้ริการรวดเร็ว 1191 ลว.5 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

4 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 3,500.00           3,500.00          บ.ทีเอน็เน็ตเวิร์ค 3,500.00          บ.ทีเอน็เน็ตเวิร์ค 3,500.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1201 ลว.6 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,000.00           2,000.00          บ.มาสุ 2,000.00          บ.มาสุ 2,000.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1202 ลว.6 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,176.00           4,176.00          บ.ดี.ซี.เอส ออริกา 4,176.00          บ.ดี.ซี.เอส ออริกา 4,176.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1203 ลว.6 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

7 ซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงาน 1,069.00           1,069.00          สล่าไฟฟ้า 1,069.00          สล่าไฟฟ้า 1,069.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1204 ลว.6 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,650.00           4,650.00          บ.ซิลลิค ฟาร์มา 4,650.00          บ.ซิลลิค ฟาร์มา 4,650.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1205 ลว.6 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,141.80           6,141.80          บ.ซิลลิค ฟาร์มา 6,141.80          บ.ซิลลิค ฟาร์มา 6,141.80        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1206 ลว.6 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 29,000.00         29,000.00        บ.เอ.ที.พี อนิเตอร์เมดิคอล 29,000.00         บ.เอ.ที.พี อนิเตอร์เมดิคอล 29,000.00      ใหบ้ริการรวดเร็ว 1210 ลว.7 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,745.00           3,745.00          บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากดั 3,745.00          บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากดั 3,745.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1211 ลว.7 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,325.00           2,325.00          ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 2,325.00          ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 2,325.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1212 ลว.7 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,180.00           3,180.00          บ.ซิมป์ 3,180.00          บ.ซิมป์ 3,180.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1213 ลว.7 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

14 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 900.00             900.00            ร้านซีเกมส์การค้า 900.00             ร้านซีเกมส์การค้า 900.00          ใหบ้ริการรวดเร็ว 1214 ลว.7 พ.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จงัหวดัเชยีงใหม่

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธีีซ้ือ/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง
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เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธีีซ้ือ/จา้ง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

สม ่าเสมอ 

15 จา้งซ่อมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 10,828.40         10,828.40        บ.เค.เอช.ที 10,828.40         บ.เค.เอช.ที 10,828.40      ใหบ้ริการรวดเร็ว 1215 ลว.7 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

16 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 4,815.00           4,815.00          หจก.เค.เอส วิชั น 4,815.00          หจก.เค.เอส วิชั น 4,815.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1220 ลว.11 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

17 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 11,900.00         11,900.00        บ.เอ.ที.พี อนิเตอร์เมดิคอล 11,900.00         บ.เอ.ที.พี อนิเตอร์เมดิคอล 11,900.00      ใหบ้ริการรวดเร็ว 1222 ลว.11 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

18 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 3,000.00           3,000.00          บ.บีเวอร์ เมดิคอล 3,000.00          บ.บีเวอร์ เมดิคอล 3,000.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1223 ลว.11 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

19 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,530.00           3,530.00          หจก.บอสตัน แมนเน้จเมนท์ 3,530.00          หจก.บอสตัน แมนเน้จเมนท์ 3,530.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1233 ลว.11 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

20 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,500.00           7,500.00          ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 7,500.00          ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 7,500.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1234 ลว.11 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,000.00           6,000.00          ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 6,000.00          ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 6,000.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1240 ลว.12 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 65,604.00         65,604.00        หจก.อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป 65,604.00         หจก.อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป 65,604.00      ใหบ้ริการรวดเร็ว 1242 ลว.12 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,000.00         11,000.00        ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 11,000.00         ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 11,000.00      ใหบ้ริการรวดเร็ว 1248 ลว.13 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

24 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,100.00           1,100.00          สล่าไฟฟ้า 1,100.00          สล่าไฟฟ้า 1,100.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1249 ลว.13 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

25 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 450.00             450.00            หจก.ส.เจริญยนต์2005 450.00             หจก.ส.เจริญยนต์2005 450.00          ใหบ้ริการรวดเร็ว 1250 ลว.13 พ.ค.64

ทะเบียน ขก-5052 ชม สม ่าเสมอ 

26 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 15,731.00         15,731.00        หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ 15,731.00         หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ 15,731.00      ใหบ้ริการรวดเร็ว 1251 ลว.13 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

27 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 1,000.00           1,000.00          หจก.แอดไวซ์ฮอด 1,000.00          หจก.แอดไวซ์ฮอด 1,000.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1255 ลว.14 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

28 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,895.00           3,895.00          หจก.เป่าเปา 3,895.00          หจก.เป่าเปา 3,895.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1256 ลว.14 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

29 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 735.00             735.00            หจก.เป่าเปา 735.00             หจก.เป่าเปา 735.00          ใหบ้ริการรวดเร็ว 1257 ลว.14 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 
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เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธีีซ้ือ/จา้ง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

30 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 5,350.00           5,350.00          หจก.เค.เอส วิชั น 5,350.00          หจก.เค.เอส วิชั น 5,350.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1258 ลว.14 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

31 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 12,000.00         12,000.00        หจก.เค.เอส วิชั น 12,000.00         หจก.เค.เอส วิชั น 12,000.00      ใหบ้ริการรวดเร็ว 1259 ลว.14 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

32 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 5,136.00           5,136.00          หจก.เค.เอส วิชั น 5,136.00          หจก.เค.เอส วิชั น 5,136.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1260 ลว.14 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

33 ซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย 47,400.00         47,400.00        บ.ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 47,400.00         บ.ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 47,400.00      ใหบ้ริการรวดเร็ว 1261 ลว.17 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

34 จา้งเหมาซ่อมหลังคา 1,500.00           1,500.00          นายจรินทร์ อนิเหมอืน 1,500.00          นายจรินทร์ อนิเหมอืน 1,500.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1262 ลว.17 พ.ค.64

อาคารแพทยแ์ผนไทย สม ่าเสมอ 

35 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,500.00           7,500.00          ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 7,500.00          ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 7,500.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1263 ลว.17 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

36 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 210.00             210.00            อรัญญา เครื องครัว 210.00             อรัญญา เครื องครัว 210.00          ใหบ้ริการรวดเร็ว 1269 ลว.18 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

37 จา้งเหมาตัดต้นไม้ 5,000.00           5,000.00          นายหล้า ดอกกลู 5,000.00          นายหล้า ดอกกลู 5,000.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1270 ลว.18 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 

38 ซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย 6,420.00           6,420.00          บ.ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 6,420.00          บ.ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ 6,420.00        ใหบ้ริการรวดเร็ว 1307 ลว.25 พ.ค.64

สม ่าเสมอ 
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