
แบบ สขร.1

เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งเช่าเคร่ืองแปลงสัญญานภาพ 36,500.00         ไม่มี ที จ ีแอล เมดิคัล 36,500.00     ที จ ีแอล เมดิคัล 36,500.00     คุณสมบัติตรงตาม 1262 ลว.1 ก.ค.62
ข้อก าหนด

2 จา้งยา้ยเคร่ืองปรับอากาศ 2,300.00           ไม่มี อภิชาติแอร์ 2,300.00      อภิชาติแอร์ 2,300.00       ให้บริการรวดเร็ว 1263 ลว.1 ก.ค.62
พร้อมติดต้ัง สม่ าเสมอ 

3 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 15,160.00         ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 15,160.00     หจก.ส.เจริญยนต์2005 15,160.00     ให้บริการรวดเร็ว 1264 ลว.1 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน 990.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 990.00         หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 990.00         ให้บริการรวดเร็ว 1270 ลว.2 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

5 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 12,960.00         ไม่มี ร้านพรมสีดา 12,960.00     ร้านพรมสีดา 12,960.00     ให้บริการรวดเร็ว 1271 ลว.2 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 300.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 300.00         หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 300.00         ให้บริการรวดเร็ว 1272 ลว.2 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน 150.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 150.00         หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 150.00         ให้บริการรวดเร็ว 1273 ลว.2 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

8 จา้งถ่ายเอกสาร 640.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 640.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 640.00         ให้บริการรวดเร็ว 1274 ลว.2 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

9 จา้งถ่ายเอกสาร 320.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 320.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 320.00         ให้บริการรวดเร็ว 1275 ลว.2 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

10 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,800.00           ไม่มี บ.รัตนาแอ็พพริล 5,800.00      บ.รัตนาแอ็พพริล 5,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 1278 ลว.3 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

11 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,965.00           ไม่มี ร้านพรมสีดา 5,965.00      ร้านพรมสีดา 5,965.00       ให้บริการรวดเร็ว 1279 ลว.3 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

12 จา้งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 500.00             ไม่มี ช่างต้อม งานเชื่อม 500.00         ช่างต้อม งานเชื่อม 500.00         ให้บริการรวดเร็ว 1285 ลว.4 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

13 จา้งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,000.00           ไม่มี ช่างต้อม งานเชื่อม 2,000.00      ช่างต้อม งานเชื่อม 2,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1286 ลว.4 ก.ค.62
สม่ าเสมอ 

14 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 18,000.00         ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 18,000.00     หจก.ส.เจริญยนต์2005 18,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 1287 ลว.4 ก.ค.62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2562
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง
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เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สม่ าเสมอ 
15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 200.00             ไม่มี รพ.สันป่าตอง 200.00         รพ.สันป่าตอง 200.00         ให้บริการรวดเร็ว 1291 ลว.5 ก.ค.62

สม่ าเสมอ 
16 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,210.00           ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 3,210.00      หจก.ส.เจริญยนต์2005 3,210.00       ให้บริการรวดเร็ว 1314 ลว.10 ก.ค.62

สม่ าเสมอ 
17 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 8,668.07           ไม่มี บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 8,668.07      บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 8,668.07       ให้บริการรวดเร็ว 1322 ลว.11 ก.ค.62

สม่ าเสมอ 
18 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 610.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 610.00         หจก.เป่าเปา 610.00         ให้บริการรวดเร็ว 1328 ลว.12 ก.ค.62

สม่ าเสมอ 
19 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,687.00           ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 5,687.00      บ.สยามแม็คโคร 5,687.00       ให้บริการรวดเร็ว 1329 ลว.12 ก.ค.62

สม่ าเสมอ 
20 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 1,310.00           ไม่มี บ.แฝดสามศรีจอมทอง 1,310.00      บ.แฝดสามศรีจอมทอง 1,310.00       ให้บริการรวดเร็ว 1351 ลว.19 ก.ค.62

(โครงการ) สม่ าเสมอ 
21 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 1,030.00           ไม่มี เชียงใหม่ สหชัย วฒันา 1,030.00      เชียงใหม่ สหชัย วฒันา 1,030.00       ให้บริการรวดเร็ว 1352 ลว.19 ก.ค.62

(โครงการ) สม่ าเสมอ 
22 ซ้ือของสมนาคุณ 1,000.00           ไม่มี นางนุชจริา พินทะ 1,000.00      นางนุชจริา พินทะ 1,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1353 ลว.19 ก.ค.62

(โครงการ) สม่ าเสมอ 
23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 17,077.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 17,077.00     หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 17,077.00     ให้บริการรวดเร็ว 1368 ลว.23 ก.ค.62

สม่ าเสมอ 
25 จา้งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 350.00             ไม่มี พิขัย มอเตอร์ 350.00         พิขัย มอเตอร์ 350.00         ให้บริการรวดเร็ว 1390 ลว.25 ก.ค.62

สม่ าเสมอ 
26 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,000.00           ไม่มี พิขัย มอเตอร์ 3,000.00      พิขัย มอเตอร์ 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1400 ลว.26 ก.ค.62

สม่ าเสมอ 
26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 14,000.00         ไม่มี หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 14,000.00     หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 14,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 1426 ลว.31 ก.ค.62

สม่ าเสมอ 
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