
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,745.08           5,745.08    หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 5,745.08      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 5,745.08       ให้บริการรวดเร็ว 1358 ลว.1 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,600.00           2,600.00    บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,600.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,600.00       ให้บริการรวดเร็ว 1359 ลว.1 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,240.00           3,240.00    บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิง 3,240.00      บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิง 3,240.00       ให้บริการรวดเร็ว 1365 ลว.2 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,360.00           3,360.00    บ.เอฟ.ซี.พี 3,360.00      บ.เอฟ.ซี.พี 3,360.00       ให้บริการรวดเร็ว 1366 ลว.2 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,800.00           2,800.00    บ. ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ 2,800.00      บ. ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ 2,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 1367 ลว.2 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,680.00         13,680.00  หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 13,680.00     หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 13,680.00     ให้บริการรวดเร็ว 1373 ลว.3 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,452.10           6,452.10    บ.เคเอชที เซ็นทรัลซัพพลาย 6,452.10      บ.เคเอชที เซ็นทรัลซัพพลาย 6,452.10       ให้บริการรวดเร็ว 1374 ลว.3 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,915.00           2,915.00    หจก.บอสตัน เมเนจเม้น 2,915.00      หจก.บอสตัน เมเนจเม้น 2,915.00       ให้บริการรวดเร็ว 1375 ลว.3 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

9 จ้างเหมาท าชุดความรู้โรคติดต่อ 2,300.00           2,300.00    นางประภัสสร ไชยโสภา 2,300.00      นางประภัสสร ไชยโสภา 2,300.00       ให้บริการรวดเร็ว 1376 ลว.3 ก.ค.63
(โครงการ) สม  าเสมอ 

10 จ้างเหมาท าชุดความรู้เพสศึกษา 2,700.00           2,700.00    นายสมหมาย ส าราญบ ารุง 2,700.00      นายสมหมาย ส าราญบ ารุง 2,700.00       ให้บริการรวดเร็ว 1377 ลว.3 ก.ค.63
(โครงการ) สม  าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 11,900.00         11,900.00  บ.เอทีพี อินเตอร์ 11,900.00     บ.เอทีพี อินเตอร์ 11,900.00     ให้บริการรวดเร็ว 1378 ลว.3 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,593.00         10,593.00  บ.ดีเคเอสเอช 10,593.00     บ.ดีเคเอสเอช 10,593.00     ให้บริการรวดเร็ว 1381 ลว.8 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,206.00           6,206.00    บ.ดีเคเอสเอช 6,206.00      บ.ดีเคเอสเอช 6,206.00       ให้บริการรวดเร็ว 1382 ลว.8 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,509.50           3,509.50    บ.ซิลลิค ฟาร์มา 3,509.50      บ.ซิลลิค ฟาร์มา 3,509.50       ให้บริการรวดเร็ว 1383 ลว.8 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,000.00           6,000.00    บ. ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั น 6,000.00      บ. ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั น 6,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1388 ลว.9 ก.ค.63
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563
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

สม  าเสมอ 
16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,600.00         15,600.00  บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 15,600.00     บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 15,600.00     ให้บริการรวดเร็ว 1389 ลว.9 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,996.00           2,996.00    บ.ดีเคเอสเอช 2,996.00      บ.ดีเคเอสเอช 2,996.00       ให้บริการรวดเร็ว 1390 ลว.9 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
18 ซ้ืองานบ้านงานครัว 5,500.00           5,500.00    ร้านเอสทีซัพพลาย 5,500.00      ร้านเอสทีซัพพลาย 5,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 1391 ลว.9 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,000.00         12,000.00  หจก.เอ็นเทค ซัพพลาย 12,000.00     หจก.เอ็นเทค ซัพพลาย 12,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 1395 ลว.10 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,056.00           4,056.00    หจก.วีอาร์ ซัพพลาย 4,056.00      หจก.วีอาร์ ซัพพลาย 4,056.00       ให้บริการรวดเร็ว 1396 ลว.10 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,555.00         10,555.00  หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 10,555.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 10,555.00     ให้บริการรวดเร็ว 1397 ลว.10 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 40,800.00         40,800.00  หจก.เอ็นเทค ซัพพลาย 40,800.00     หจก.เอ็นเทค ซัพพลาย 40,800.00     ให้บริการรวดเร็ว 1398 ลว.10 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,344.00           4,344.00    หจก.เป่าเปา 4,344.00      หจก.เป่าเปา 4,344.00       ให้บริการรวดเร็ว 1403 ลว.13 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,550.00           2,550.00    ร้านธนพูล 2,550.00      ร้านธนพูล 2,550.00       ให้บริการรวดเร็ว 1404 ลว.13 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
25 จ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ ามัน 2,275.00           2,275.00    นางร าไพ โพธิสัตย์ 2,275.00      นางร าไพ โพธิสัตย์ 2,275.00       ให้บริการรวดเร็ว 1411 ลว.14 ก.ค.63

(โครงการ) สม  าเสมอ 
26 ซ้ือวัสดุบริโภค (17-31 ก.ค.63) 8,560.00           8,560.00    นายกิติราช อุ่นผูก 8,560.00      นายกิติราช อุ่นผูก 8,560.00       ให้บริการรวดเร็ว 1418 ลว.15 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 360.00             360.00      ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท 360.00         ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท 360.00         ให้บริการรวดเร็ว 1419 ลว.15 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
28 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,428.00           1,428.00    หจก.เป่าเปา 1,428.00      หจก.เป่าเปา 1,428.00       ให้บริการรวดเร็ว 1420 ลว.15 ก.ค.63

สม  าเสมอ 
29 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 7,640.00           7,640.00    ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 7,640.00      ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 7,640.00       ให้บริการรวดเร็ว 1421 ลว.15 ก.ค.63

(19-31 ก.ค.63) สม  าเสมอ 
30 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 7,814.00           7,814.00    ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 7,814.00      ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 7,814.00       ให้บริการรวดเร็ว 1422 ลว.15 ก.ค.63

(19-31 ก.ค.63) สม  าเสมอ 
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เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

31 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,400.00           2,400.00    บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,400.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,400.00       ให้บริการรวดเร็ว 1425 ลว.16 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

32 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,600.00           2,600.00    บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,600.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,600.00       ให้บริการรวดเร็ว 1426 ลว.16 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00             300.00      บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ 300.00         บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ 300.00         ให้บริการรวดเร็ว 1427 ลว.16 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

34 จ้างถ่ายเอกสาร 3,000.00           3,000.00    ต.เต่า สปอร์ต 3,000.00      ต.เต่า สปอร์ต 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1428 ลว.16 ก.ค.63
(โครงการ) สม  าเสมอ 

35 ซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย 6,000.00           6,000.00    หจก.ใจดีเชียงใหม่ 6,000.00      หจก.ใจดีเชียงใหม่ 6,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1448 ลว.21 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,622.00           2,622.00    บ. โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั นมอลล์ 2,622.00      บ. โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั นมอลล์ 2,622.00       ให้บริการรวดเร็ว 1449 ลว.21 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,680.00           4,680.00    ร้านบิ๊กฟลาวเวอร์ 4,680.00      ร้านบิ๊กฟลาวเวอร์ 4,680.00       ให้บริการรวดเร็ว 1450 ลว.21 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

38 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,325.00           1,325.00    หจก.เป่าเปา 1,325.00      หจก.เป่าเปา 1,325.00       ให้บริการรวดเร็ว 1451 ลว.21 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

39 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000.00           1,000.00    บ.แฝดสาม ศรีจอมทอง 1,000.00      บ.แฝดสาม ศรีจอมทอง 1,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1455 ลว.22 ก.ค.63
(โครงการ) สม  าเสมอ 

40 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000.00           2,000.00    ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 2,000.00      ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 2,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1456 ลว.22 ก.ค.63
(โครงการ) สม  าเสมอ 

41 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,000.00           3,000.00    ร้านบุญศรี 3,000.00      ร้านบุญศรี 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1457 ลว.22 ก.ค.63
สม  าเสมอ 

42 จ้างถ่ายเอกสาร 520.00             520.00      ต.เต่า สปอร์ต 520.00         ต.เต่า สปอร์ต 520.00         ให้บริการรวดเร็ว 1463 ลว.23 ก.ค.63
(โครงการ) สม  าเสมอ 

43 จ้างถ่ายเอกสาร 400.00             400.00      ต.เต่า สปอร์ต 400.00         ต.เต่า สปอร์ต 400.00         ให้บริการรวดเร็ว 1471 ลว.24 ก.ค.63
(โครงการ) สม  าเสมอ 

44 จ้างถ่ายเอกสาร 400.00             400.00      ต.เต่า สปอร์ต 400.00         ต.เต่า สปอร์ต 400.00         ให้บริการรวดเร็ว 1472 ลว.24 ก.ค.63
(โครงการ) สม  าเสมอ 

45 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 15,160.00         15,160.00      หจก.ส.เจริญยนต์ 2005 15,160.00     หจก.ส.เจริญยนต์ 2005 15,160.00     ให้บริการรวดเร็ว 1493 ลว.30 ก.ค.63
สม  าเสมอ 
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