
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมห้องแยกโรค 27,734.40         ไม่มี บ.ซี เอ็น เค เทรดด้ิง 27,734.40     บ.ซี เอ็น เค เทรดด้ิง 27,734.40     ให้บริการรวดเร็ว 0321 ลว.2 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

2 จ้างซ่อมบ่ารุงเครื องก่าเนิดไฟฟ้า 27,178.00         ไม่มี บ.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ 27,178.00     บ.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ 27,178.00     ให้บริการรวดเร็ว 0322 ลว.2 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 182.00             ไม่มี บ.เชียงใหม่พลาสติก 182.00         บ.เชียงใหม่พลาสติก 182.00         ให้บริการรวดเร็ว 0323 ลว.2 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,562.00           ไม่มี บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 5,562.00      บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 5,562.00       ให้บริการรวดเร็ว 0324 ลว.2 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

5 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 920.00             ไม่มี สล่าไฟฟ้า 920.00         สล่าไฟฟ้า 920.00         ให้บริการรวดเร็ว 0326 ลว.3 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ 96,000.00         ไม่มี บ.ซีเอมเมดโซลูชั น 96,000.00     บ.ซีเอมเมดโซลูชั น 96,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0331 ลว.4 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,760.00           ไม่มี บ.ซีเอมเมดโซลูชั น 5,760.00      บ.ซีเอมเมดโซลูชั น 5,760.00       ให้บริการรวดเร็ว 0332 ลว.4 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

8 ซ้ือวัสดุโรงงาน 5,128.00           ไม่มี บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 5,128.00      บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 5,128.00       ให้บริการรวดเร็ว 0336 ลว.7 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุโรงงาน 567.00             ไม่มี บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 567.00         บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 567.00         ให้บริการรวดเร็ว 0337 ลว.7 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 42,460.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 42,460.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 42,460.00     ให้บริการรวดเร็ว 0351 ลว.10 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,500.00           ไม่มี บ.วีอาร์ซัพพอร์ต 1,500.00      บ.วีอาร์ซัพพอร์ต 1,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 0352 ลว.10 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 877.40             ไม่มี บ.ซิลลิค 877.40         บ.ซิลลิค 877.40         ให้บริการรวดเร็ว 0353 ลว.10 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,500.00           ไม่มี หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย 3,500.00      หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย 3,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 0354 ลว.10 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง



เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

14 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 12,488.00         ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 12,488.00     หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 12,488.00     ให้บริการรวดเร็ว 0376 ลว.17 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

15 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,325.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,325.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,325.00       ให้บริการรวดเร็ว 0391 ลว.22 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,150.00           ไม่มี บ.วิรชา 1,150.00      บ.วิรชา 1,150.00       ให้บริการรวดเร็ว 0401 ลว.24 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

17 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,700.00           ไม่มี บ.คอมอินฟินิต้ี 2,700.00      บ.คอมอินฟินิต้ี 2,700.00       ให้บริการรวดเร็ว 0402 ลว.24 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 

18 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,667.00           ไม่มี พรมสีดาพาณิชย์ 2,667.00      พรมสีดาพาณิชย์ 2,667.00       ให้บริการรวดเร็ว 0406 ลว.25 ม.ค.62
สม ่าเสมอ 
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