
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,900.00           ไม่มี หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย 6,900.00      หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย 6,900.00       ให้บริการรวดเร็ว 0431 ลว.1 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

2 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,800.00           ไม่มี ร้านยศวิศวกิจ 1,800.00      ร้านยศวิศวกิจ 1,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 0436 ลว.4 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 763.00             ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 763.00         บ.สยามแม็คโคร 763.00         ให้บริการรวดเร็ว 0437 ลว.4 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

4 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 5,488.00           ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 5,488.00      บ.สยามแม็คโคร 5,488.00       ให้บริการรวดเร็ว 0438 ลว.4 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

5 วื้อวัสดุส่านักงาน 659.00             ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 659.00         บ.สยามแม็คโคร 659.00         ให้บริการรวดเร็ว 0439 ลว.4 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 3,344.00           ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 3,344.00      บ.สยามแม็คโคร 3,344.00       ให้บริการรวดเร็ว 0440 ลว.4 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

7 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 558.00             ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 558.00         บ.สยามแม็คโคร 558.00         ให้บริการรวดเร็ว 0441ลว.5 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

8 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 399.00             ไม่มี บ.โกลบ้อลเฮ้าท์ 399.00         บ.โกลบ้อลเฮ้าท์ 399.00         ให้บริการรวดเร็ว 0442 ลว.5 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 129.00             ไม่มี บ.โกลบ้อลเฮ้าท์ 129.00         บ.โกลบ้อลเฮ้าท์ 129.00         ให้บริการรวดเร็ว 0443 ลว.5 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 11,832.00         ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 11,832.00     หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 11,832.00     ให้บริการรวดเร็ว 0446 ลว.6 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 13,482.00         ไม่มี หจก.เค.เอส.วิชั น 13,482.00     หจก.เค.เอส.วิชั น 13,482.00     ให้บริการรวดเร็ว 0448 ลว.6 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,000.00         ไม่มี บ.ไซเอนเมด 12,000.00     บ.ไซเอนเมด 12,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0449 ลว.6 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,500.00           ไม่มี บ.บีเวอร์ 5,500.00      บ.บีเวอร์ 5,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 0450 ลว.6 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

14 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 360.00             ไม่มี ร้านแอ็ดการไฟฟ้า 360.00         ร้านแอ็ดการไฟฟ้า 360.00         ให้บริการรวดเร็ว 0451 ลว.7 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

15 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,140.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,140.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,140.00       ให้บริการรวดเร็ว 0453 ลว.7 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

16 จ้างถ่ายเอกสาร 400.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 400.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 400.00         ให้บริการรวดเร็ว 0454 ลว.7 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

17 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 13,999.00         ไม่มี บ.แล็บมาสเตอร์ 13,999.00     บ.แล็บมาสเตอร์ 13,999.00     ให้บริการรวดเร็ว 0455 ลว.7 ก.พ.62
(โครงการยาเสพติด 62) สม ่าเสมอ 

18 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,390.00           ไม่มี บ.วิรชาคอมพิวเมท 3,390.00      บ.วิรชาคอมพิวเมท 3,390.00       ให้บริการรวดเร็ว 0461 ลว.11 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

19 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 950.00             ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์ 950.00         หจก.ส.เจริญยนต์ 950.00         ให้บริการรวดเร็ว  0471 ลว.13 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,160.00           ไม่มี บ.อาร์เอ็กซ์ 2,160.00      บ.อาร์เอ็กซ์ 2,160.00       ให้บริการรวดเร็ว  0476 ลว.14 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,200.00           ไม่มี บ.เทคโนเมดิคอล 3,200.00      บ.เทคโนเมดิคอล 3,200.00       ให้บริการรวดเร็ว  0477 ลว.14 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,960.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเมนท์แล็ป 15,960.00     หจก.อินสทูรเมนท์แล็ป 15,960.00     ให้บริการรวดเร็ว  0478 ลว.14 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,000.00           ไม่มี บ.เอ็นราฟ 5,000.00      บ.เอ็นราฟ 5,000.00       ให้บริการรวดเร็ว  0479 ลว.14 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

24 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,019.20           ไม่มี บ.ซิลลิค 7,019.20      บ.ซิลลิค 7,019.20       ให้บริการรวดเร็ว  0486 ลว.18 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

25 ครุภัณฑ์งานบ้าน 6,500.00           ไม่มี ร้านศิริโรจน์ 6,500.00      ร้านศิริโรจน์ 6,500.00       ให้บริการรวดเร็ว  0496 ลว.20 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

26 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,500.00           ไม่มี ร้านวินเนอร์อิ้ง 3,500.00      ร้านวินเนอร์อิ้ง 3,500.00       ให้บริการรวดเร็ว  0501 ลว.21 ก.พ.62
(โครงการยาเสพติด 62) สม ่าเสมอ 

27 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,550.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 2,550.00      สล่าไฟฟ้า 2,550.00       ให้บริการรวดเร็ว  0506 ลว.22 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

28 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00           ไม่มี ร้านอินเตอร์คอม 3,000.00      ร้านอินเตอร์คอม 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว  0507 ลว.22 ก.พ.62
สม ่าเสมอ 

29 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 4,437.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 4,437.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 4,437.00       ให้บริการรวดเร็ว  0511 ลว.25 ก.พ.62
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เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สม ่าเสมอ 
30 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,030.00           ไม่มี บ.ไบโอคอททอน 3,030.00      บ.ไบโอคอททอน 3,030.00       ให้บริการรวดเร็ว 0517 ลว.26 ก.พ.62

สม ่าเสมอ 
31 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,700.00           ไม่มี หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 6,700.00      หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 6,700.00       ให้บริการรวดเร็ว  0525 ลว.27 ก.พ.62

สม ่าเสมอ 
32 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,820.00           ไม่มี บ.ไทยก๊อส 4,820.00      บ.ไทยก๊อส 4,820.00       ให้บริการรวดเร็ว 0526 ลว.27 ก.พ.62

สม ่าเสมอ 
33 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,420.00           ไม่มี บ.ซิลลิค 3,420.00      บ.ซิลลิค 3,420.00       ให้บริการรวดเร็ว  0527 ลว.27 ก.พ.62

สม ่าเสมอ 
34 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,400.00           ไม่มี หจก.เอ็น เทค ซัพพลาย 8,400.00      หจก.เอ็น เทค ซัพพลาย 8,400.00       ให้บริการรวดเร็ว  0528 ลว.27 ก.พ.62

สม ่าเสมอ 
35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,800.00           ไม่มี บ.เจอาร์ 1,800.00      บ.เจอาร์ 1,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 0529 ลว.27 ก.พ.62

สม ่าเสมอ 
36 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,781.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเมนท์แล็ป 7,781.00      หจก.อินสทูรเมนท์แล็ป 7,781.00       ให้บริการรวดเร็ว  0530 ลว.27 ก.พ.62

สม ่าเสมอ 
37 จ้างท่ารั ว (รพ.สต.ดอยเต่า) 60,000.00         ไม่มี หจก.สันติสุขธุรกิจ 60,000.00     หจก.สันติสุขธุรกิจ 60,000.00     ให้บริการรวดเร็ว  0533 ลว.28 ก.พ.62

งบค่าเสื อม 70% สม ่าเสมอ 
38 จ้างท่ารั ว (รพ.สต.บ้านแปลง1) 60,000.00         ไม่มี หจก.สันติสุขธุรกิจ 60,000.00     หจก.สันติสุขธุรกิจ 60,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0534 ลว.28 ก.พ.62

งบค่าเสื อม 70% สม ่าเสมอ 
39 จ้างท่ารั ว (รพ.สต.แม่ตูบ) 95,450.00         ไม่มี หจก.สันติสุขธุรกิจ 95,450.00     หจก.สันติสุขธุรกิจ 95,450.00     ให้บริการรวดเร็ว  0535 ลว.28 ก.พ.62

งบค่าเสื อม 70% สม ่าเสมอ 

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง


