
แบบ สขร.1

เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 7,238.55           ไม่มี บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 7,238.55      บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 7,238.55       ให้บริการรวดเร็ว 0841 ลว.1 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

2 ซ้ือลูกลอยระบบบ่าบัดน้่าเสีย 14,445.00         ไม่มี บ.โฟกัสเทค 14,445.00     บ.โฟกัสเทค 14,445.00     ให้บริการรวดเร็ว 0842 ลว.1 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,659.99           ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 3,659.99      บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 3,659.99       ให้บริการรวดเร็ว 0851 ลว.2 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

4 จา้งท่าป้ายไวนิล 450.00             ไม่มี ร้านป้ายมิวอิ้งเจท็ 450.00         ร้านป้ายมิวอิ้งเจท็ 450.00         ให้บริการรวดเร็ว 0852 ลว.2 พ.ค.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,900.00           ไม่มี บ.ไซเอนซ์เมด 6,900.00      บ.ไซเอนซ์เมด 6,900.00       ให้บริการรวดเร็ว 0911 ลว.10 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 750.00             ไม่มี บ.ไซเอนซ์เมด 750.00         บ.ไซเอนซ์เมด 750.00         ให้บริการรวดเร็ว 0912 ลว.10 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 380.00             ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 380.00         หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 380.00         ให้บริการรวดเร็ว 0913 ลว.10 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 27,496.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 27,496.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 27,496.00     ให้บริการรวดเร็ว 0921 ลว.13 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,800.00         ไม่มี บ.ที.เอ็น.เน็ตเวร์ิก 10,800.00     บ.ที.เอ็น.เน็ตเวร์ิก 10,800.00     ให้บริการรวดเร็ว 0922 ลว.13 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 3,179.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 3,179.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 3,179.00       ให้บริการรวดเร็ว 0923 ลว.13 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

11 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 10,614.40         ไม่มี บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 10,614.40     บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 10,614.40     ให้บริการรวดเร็ว 0924 ลว.13 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

12 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 5,564.00           ไม่มี หจก.เค.เอสวชิั น 5,564.00      หจก.เค.เอสวชิั น 5,564.00       ให้บริการรวดเร็ว 0931 ลว.14 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

13 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,175.00           ไม่มี ร้านพรมสีดา 3,175.00      ร้านพรมสีดา 3,175.00       ให้บริการรวดเร็ว 0932 ลว.14 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง



เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,500.00           ไม่มี ฮอสพิทอล เอสเสท 2,500.00      ฮอสพิทอล เอสเสท 2,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 0941 ลว.15 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

15 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 6,050.00           ไม่มี บ.อมรศูนยร์วมอิเลคทรอนิค 6,050.00      บ.อมรศูนยร์วมอิเลคทรอนิค 6,050.00       ให้บริการรวดเร็ว 0961 ลว.17 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

16 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 1,050.00           ไม่มี โอ๋โปสเตอร์ 1,050.00      โอ๋โปสเตอร์ 1,050.00       ให้บริการรวดเร็ว 0962 ลว.17 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

17 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 2,900.00           ไม่มี ที นอนปีนัง เชียงใหม่ 2,900.00      ที นอนปีนัง เชียงใหม่ 2,900.00       ให้บริการรวดเร็ว 0963 ลว.17 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 14,559.60         ไม่มี บ.เอฟ.ซี.พี 14,559.60     บ.เอฟ.ซี.พี 14,559.60     ให้บริการรวดเร็ว 0971 ลว.21 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 39,200.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 39,200.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 39,200.00     ให้บริการรวดเร็ว 0972 ลว.21 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,600.00         ไม่มี หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 12,600.00     หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 12,600.00     ให้บริการรวดเร็ว 0973 ลว.21 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

21 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,019.20           ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 7,019.20      บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 7,019.20       ให้บริการรวดเร็ว 0974 ลว.21 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,320.00           ไม่มี บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 3,320.00      บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 3,320.00       ให้บริการรวดเร็ว 0981 ลว.22 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,400.00           ไม่มี เมืองเหนือเวชภัณฑ์ 2,400.00      เมืองเหนือเวชภัณฑ์ 2,400.00       ให้บริการรวดเร็ว 0982 ลว.22 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,274.20           ไม่มี บ.โอเร็ก เทรดด้ิง 3,274.20      บ.โอเร็ก เทรดด้ิง 3,274.20       ให้บริการรวดเร็ว 0983 ลว.22 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

26 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 6,250.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 6,250.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 6,250.00       ให้บริการรวดเร็ว 0984 ลว.22 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

26 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 450.00             ไม่มี บ.อมรศูนยร์วมอิเลคทรอนิค 450.00         บ.อมรศูนยร์วมอิเลคทรอนิค 450.00         ให้บริการรวดเร็ว 0985 ลว.22 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

27 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,900.00           ไม่มี บ.ไบโอคอททอน 6,900.00      บ.ไบโอคอททอน 6,900.00       ให้บริการรวดเร็ว 0991 ลว.23 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,124.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 6,124.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 6,124.00       ให้บริการรวดเร็ว 0992 ลว.23 พ.ค.62
สม ่าเสมอ 

29 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 900.00             ไม่มี หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ 900.00         หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ 900.00         ให้บริการรวดเร็ว 0993 ลว.23 พ.ค.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 
30 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 5,562.00           ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 5,562.00      บ.สยามแม็คโคร 5,562.00       ให้บริการรวดเร็ว 1001 ลว.24 พ.ค.62

สม ่าเสมอ 
31 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 599.00             ไม่มี บ.สยามทีวี 599.00         บ.สยามทีวี 599.00         ให้บริการรวดเร็ว 1002 ลว.24 พ.ค.62

สม ่าเสมอ 
32 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 2,180.00           ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 2,180.00      บ.สยามแม็คโคร 2,180.00       ให้บริการรวดเร็ว 1003 ลว.24 พ.ค.62

สม ่าเสมอ 
33 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้า 1,800.00           ไม่มี ประพันธ ์ออโต้ซาวน์ 1,800.00      ประพันธ ์ออโต้ซาวน์ 1,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 1004 ลว.24 พ.ค.62

สม ่าเสมอ 
34 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 1,816.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,816.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,816.00       ให้บริการรวดเร็ว 1011 ลว.27 พ.ค.62

สม ่าเสมอ 
35 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 140.00             ไม่มี ร้านเป่าเปา 140.00         ร้านเป่าเปา 140.00         ให้บริการรวดเร็ว 1012 ลว.27 พ.ค.62

สม ่าเสมอ 
36 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 1,125.00           ไม่มี ร้านเป่าเปา 1,125.00      ร้านเป่าเปา 1,125.00       ให้บริการรวดเร็ว 1013 ลว.27 พ.ค.62

สม ่าเสมอ 
37 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00           ไม่มี บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ 3,600.00      บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ 3,600.00       ให้บริการรวดเร็ว 1021 ลว.28 พ.ค.62

สม ่าเสมอ 
38 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,290.00           ไม่มี ร้านต้ิงกิ้งอิ้งค์ 1,290.00      ร้านต้ิงกิ้งอิ้งค์ 1,290.00       ให้บริการรวดเร็ว 1022 ลว.28 พ.ค.62

สม ่าเสมอ 
39 ซ้ือวสัดุเครื องแต่งกาย 2,000.00           ไม่มี บ.ใจดี เชียงใหม่ 2,000.00      บ.ใจดี เชียงใหม่ 2,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1023 ลว.28 พ.ค.62

สม ่าเสมอ 
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