
แบบ สขร.1

เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,150.00           ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 2,150.00      หจก.ส.เจริญยนต์2005 2,150.00       ให้บริการรวดเร็ว 1061 ลว.4 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

2 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,714.00           ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 3,714.00      หจก.ส.เจริญยนต์2005 3,714.00       ให้บริการรวดเร็ว 1062 ลว.4 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

3 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม 25,000.00         ไม่มี หจก.เอ็มมีเน้น 25,000.00     หจก.เอ็มมีเน้น 25,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 1071 ลว.4 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

4 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม 40,000.00         ไม่มี หจก.เอ็มมีเน้น 40,000.00     หจก.เอ็มมีเน้น 40,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 1072 ลว.4 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 20,046.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 20,046.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 20,046.00     ให้บริการรวดเร็ว 1081 ลว.5 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,800.00           ไม่มี บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 2,800.00      บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 2,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 1082 ลว.5 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 16,000.00         ไม่มี บ.โอเร็ก 16,000.00     บ.โอเร็ก 16,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 1083 ลว.5 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

8 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,900.00           ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 5,900.00      หจก.ส.เจริญยนต์2005 5,900.00       ให้บริการรวดเร็ว 1084 ลว.5 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,160.00           ไม่มี บ.อาร์เอ็กซ์ 2,160.00      บ.อาร์เอ็กซ์ 2,160.00       ให้บริการรวดเร็ว 1091 ลว.6 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,329.50           ไม่มี บ.บีเวอร์ เมดิคอล 6,329.50      บ.บีเวอร์ เมดิคอล 6,329.50       ให้บริการรวดเร็ว 1092 ลว.6 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 1,000.00           ไม่มี สมาร์ทดอกคิวเม้น 1,000.00      สมาร์ทดอกคิวเม้น 1,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1093 ลว.6 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

12 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 6,500.00           ไม่มี หจก.เค.เอสวชิั น 6,500.00      หจก.เค.เอสวชิั น 6,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 1094 ลว.6 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

13 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 9,750.00           ไม่มี หจก.เค.เอสวชิั น 9,750.00      หจก.เค.เอสวชิั น 9,750.00       ให้บริการรวดเร็ว 1095 ลว.6 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

14 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 18,190.00         ไม่มี หจก.เค.เอสวชิั น 18,190.00     หจก.เค.เอสวชิั น 18,190.00     ให้บริการรวดเร็ว 1096 ลว.6 มิ.ย.62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 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

สม ่าเสมอ 
15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,000.00           ไม่มี หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 2,000.00      หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 2,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1101 ลว.7 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
16 จา้งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,102.00           ไม่มี หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 1,102.00      หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 1,102.00       ให้บริการรวดเร็ว 1102 ลว.7 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
17 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณา 21,160.00         ไม่มี หจก.ศิริโรจน์วทิยุ 21,160.00     หจก.ศิริโรจน์วทิยุ 21,160.00     ให้บริการรวดเร็ว 1111 ลว.10 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,999.80         ไม่มี บ.เอฟ.ซี.พี 11,999.80     บ.เอฟ.ซี.พี 11,999.80     ให้บริการรวดเร็ว 1121 ลว.10 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,320.00           ไม่มี บ.เอ็น.ที.ที มาเก็ตต้ิง 4,320.00      บ.เอ็น.ที.ที มาเก็ตต้ิง 4,320.00       ให้บริการรวดเร็ว 1122 ลว.10 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
20 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 6,995.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 6,995.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 6,995.00       ให้บริการรวดเร็ว 1141 ลว.13 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
21 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 5,904.20           ไม่มี ธนัทธช์ัยบริการ 5,904.20      ธนัทธช์ัยบริการ 5,904.20       ให้บริการรวดเร็ว 1151 ลว.14 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
22 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 7,213.15           ไม่มี ธนัทธช์ัยบริการ 7,213.15      ธนัทธช์ัยบริการ 7,213.15       ให้บริการรวดเร็ว 1152 ลว.14 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
23 ซ้ือวสัดุบริโภค 8,279.00           ไม่มี นายกิติราช อุ่นผูก 8,279.00      นายกิติราช อุ่นผูก 8,279.00       ให้บริการรวดเร็ว 1153 ลว.14 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
25 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 14,400.00         ไม่มี พิขัย มอเตอร์ 14,400.00     พิขัย มอเตอร์ 14,400.00     ให้บริการรวดเร็ว 1161 ลว.17 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
26 จา้งท่าป้ายไวนิล 1,000.00           ไม่มี ร้านมิวอิ้งเจท็ 1,000.00      ร้านมิวอิ้งเจท็ 1,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1162 ลว.17 มิ.ย.62

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
26 จา้งเหมาจดัสถานที 8,300.00           ไม่มี นายสุทธศัิกด์ิ มีมั ง 8,300.00      นายสุทธศัิกด์ิ มีมั ง 8,300.00       ให้บริการรวดเร็ว 1163 ลว.17 มิ.ย.62

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
27 จา้งเช่าเครื องเสียง 3,000.00           ไม่มี นายวฒันา แบนถี 3,000.00      นายวฒันา แบนถี 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1164 ลว.17 มิ.ย.62

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
28 จา้งถ่ายเอกสาร 100.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 100.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 100.00         ให้บริการรวดเร็ว 1171 ลว.18 มิ.ย.62

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
29 จา้งถ่ายเอกสาร 200.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 200.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 200.00         ให้บริการรวดเร็ว 1172 ลว.18 มิ.ย.62

(โครงการ) สม ่าเสมอ 
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เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

30 จา้งท่าป้ายไวนิล 360.00             ไม่มี ร้านมิวอิ้งเจท็ 360.00         ร้านมิวอิ้งเจท็ 360.00         ให้บริการรวดเร็ว 1173 ลว.18 มิ.ย.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

31 จา้งซ่อมคตู้ควบคุมระบบจา่ย 12,305.00         ไม่มี บ.ซี.เอ็น.เค 12,305.00     บ.ซี.เอ็น.เค 12,305.00     ให้บริการรวดเร็ว 1174 ลว.18 มิ.ย.62
ออกซิเจน สม ่าเสมอ 

32 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 1,000.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,000.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1181 ลว.19 มิ.ย.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

33 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 700.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 700.00         หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 700.00         ให้บริการรวดเร็ว 1182 ลว.19 มิ.ย.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

34 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 800.00             ไม่มี หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 800.00         หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 800.00         ให้บริการรวดเร็ว 1183 ลว.19 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

35 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 340.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 340.00         หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 340.00         ให้บริการรวดเร็ว 1201 ลว.21 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

36 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 46,000.00         ไม่มี อภิชาติแอร์ 46,000.00     อภิชาติแอร์ 46,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 1211 ลว.24 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

37 จา้งถ่ายเอกสาร 750.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 750.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 750.00         ให้บริการรวดเร็ว 1212 ลว.24 มิ.ย.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

38 จา้งถ่ายเอกสาร 200.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 200.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 200.00         ให้บริการรวดเร็ว 1213 ลว.24 มิ.ย.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

39 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 34,000.00         ไม่มี บ.ยแูฟม 34,000.00     บ.ยแูฟม 34,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 1214 ลว.24 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

40 ซ้ือสายคลอรีน 3,274.00           ไม่มี หจก.เอส.ดับบลิว.เอ 3,274.00      หจก.เอส.ดับบลิว.เอ 3,274.00       ให้บริการรวดเร็ว 1221 ลว.25 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

41 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 12,000.00         ไม่มี หสม.สุวดิา 12,000.00     หสม.สุวดิา 12,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 1222 ลว.25 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

42 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,651.40           ไม่มี บ.ซิลลิค 9,651.40      บ.ซิลลิค 9,651.40       ให้บริการรวดเร็ว 1223 ลว.25 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

43 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 6,755.00           ไม่มี ธนัทธช์ัยบริการ 6,755.00      ธนัทธช์ัยบริการ 6,755.00       ให้บริการรวดเร็ว 1224 ลว.25 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

44 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 7,974.25           ไม่มี ธนัทธช์ัยบริการ 7,974.25      ธนัทธช์ัยบริการ 7,974.25       ให้บริการรวดเร็ว 1225 ลว.25 มิ.ย.62
สม ่าเสมอ 

45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,460.00           ไม่มี หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 3,460.00      หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต 3,460.00       ให้บริการรวดเร็ว 1231 ลว.26 มิ.ย.62
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เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สม ่าเสมอ 
46 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,500.00           ไม่มี บ.เทคโนเมดิคอล 4,500.00      บ.เทคโนเมดิคอล 4,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 1232 ลว.26 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
47 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,420.00           ไม่มี บ.ซิลลิค 3,420.00      บ.ซิลลิค 3,420.00       ให้บริการรวดเร็ว 1233 ลว.26 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
48 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,520.00           ไม่มี บ.ไบโอคอททอน 5,520.00      บ.ไบโอคอททอน 5,520.00       ให้บริการรวดเร็ว 1240 ลว.27 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
49 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,380.00           ไม่มี บ.ไทยก๊อส 3,380.00      บ.ไทยก๊อส 3,380.00       ให้บริการรวดเร็ว 1241 ลว.27 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
50 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 9,350.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 9,350.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 9,350.00       ให้บริการรวดเร็ว 1243 ลว.27 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
51 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 9,995.00           ไม่มี น้่าดื มเพื อชุมชนดอยเต่า 9,995.00      น้่าดื มเพื อชุมชนดอยเต่า 9,995.00       ให้บริการรวดเร็ว 1244 ลว.27 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
52 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,400.00           ไม่มี หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 8,400.00      หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 8,400.00       ให้บริการรวดเร็ว 1251 ลว.28 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
53 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 24,839.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 24,839.00     หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 24,839.00     ให้บริการรวดเร็ว 1252 ลว.28 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
54 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 380.00             ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 380.00         หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 380.00         ให้บริการรวดเร็ว 1254 ลว.28 มิ.ย.62

สม ่าเสมอ 
55 จา้งเหมาบุคคลรายวนั 6,400.00           ไม่มี นายวนิัย ยวุเวก 6,400.00      นายวนิัย ยวุเวก 6,400.00       คุณสมบัติตรงตาม 1255 ลว.28 มิ.ย.62

พนักงานขับรถ ข้อก่าหนด
56 จา้งเหมาบุคคลรายวนั 6,400.00           ไม่มี นางกัญญา ค่าสอน 6,400.00      นางกัญญา ค่าสอน 6,400.00       คุณสมบัติตรงตาม 1256 ลว.28 มิ.ย.62

พนักงานประกอบอาหาร ข้อก่าหนด
57 จา้งเหมาบุคคลรายวนั 6,400.00           ไม่มี นายอภสิทธ ์กันทะโน 6,400.00      นายอภสิทธ ์กันทะโน 6,400.00       คุณสมบัติตรงตาม 1257 ลว.28 มิ.ย.62

พนักงานเปล ข้อก่าหนด
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