
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,900.00           ไม่มี บ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด 6,900.00      บ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด 6,900.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0923 ลว.1 เม.ย.63

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 100.00             ไม่มี บ.เชียงใหม่พลาสติก 100.00         บ.เชียงใหม่พลาสติก 100.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0924 ลว.1 เม.ย.63

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 130.00             ไม่มี บ.เชียงใหม่พลาสติก 130.00         บ.เชียงใหม่พลาสติก 130.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0925 ลว.1 เม.ย.63

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 840.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 840.00         หจก.เป่าเปา 840.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0931 ลว.2 เม.ย.63

5 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 835.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 835.00         หจก.เป่าเปา 835.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0932 ลว.2 เม.ย.63

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 744.72             ไม่มี ร้านเจียงฮะพาณิชย์ 744.72         ร้านเจียงฮะพาณิชย์ 744.72         ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0933 ลว.2 เม.ย.63

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,796.00           ไม่มี ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 3,796.00      ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 3,796.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0938 ลว.3 เม.ย.63

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 541.00             ไม่มี บ.เชียงใหม่พลาสติก 541.00         บ.เชียงใหม่พลาสติก 541.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0939 ลว.3 เม.ย.63

9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,005.09           ไม่มี บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 5,005.09      บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 5,005.09       ให้บริการรวดเร็ว
(นง5465ชม) สม  าเสมอ 0940 ลว.3 เม.ย.63

10 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,706.00         ไม่มี สล่าไฟฟ้า 13,706.00     สล่าไฟฟ้า 13,706.00     ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0945 ลว.7 เม.ย.63

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,975.00           ไม่มี ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย 1,975.00      ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย 1,975.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0946 ลว.7 เม.ย.63

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,000.00           ไม่มี หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 3,000.00      หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0947 ลว.7 เม.ย.63

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 300.00             ไม่มี หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 300.00         หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั น 300.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0948 ลว.7 เม.ย.63

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00         ไม่มี หสม.สุวิดา เทรดด้ิง 12,000.00     หสม.สุวิดา เทรดด้ิง 12,000.00     ให้บริการรวดเร็ว
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 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 0953 ลว.8 เม.ย.63
15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,000.00           ไม่มี บริษัท ทีเอ็นเน็ตเวิร์ก 6,000.00      บริษัท ทีเอ็นเน็ตเวิร์ก 6,000.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0954 ลว.8 เม.ย.63
16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,800.00           ไม่มี บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 7,800.00      บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 7,800.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0955 ลว.8 เม.ย.63
17 จ้างท าป้ายไวนิล 940.00             ไม่มี ร้านมิวอิ้งเจ็ท 940.00         ร้านมิวอิ้งเจ็ท 940.00         ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0956 ลว.8 เม.ย.63
18 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,250.00           ไม่มี ร้านบุญศรีพาณิชย์ 3,250.00      ร้านบุญศรีพาณิชย์ 3,250.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0957 ลว.8 เม.ย.63
19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,006.91           ไม่มี บริษัท ซิลลิคฟาร์มา 5,006.91      บริษัท ซิลลิคฟาร์มา 5,006.91       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0961 ลว.9 เม.ย.63
20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,200.00           ไม่มี บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,200.00      บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,200.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0962 ลว.9 เม.ย.63
21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,962.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 12,962.00     หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 12,962.00     ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0963 ลว.9 เม.ย.63
22 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 625.00             ไม่มี ร้านฟูเจริญกุลจักรสาน 625.00         ร้านฟูเจริญกุลจักรสาน 625.00         ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0964 ลว.9 เม.ย.63
23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,100.00           ไม่มี บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 2,100.00      บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 2,100.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0968 ลว.10 เม.ย.63
24 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,000.00           ไม่มี บริษัท เมดิทอป จ ากัด 3,000.00      บริษัท เมดิทอป จ ากัด 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0969 ลว.10 เม.ย.63
25 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,050.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 1,050.00      สล่าไฟฟ้า 1,050.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0970 ลว.10 เม.ย.63
26 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 10,030.00         ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 10,030.00     หจก.ส.เจริญยนต์2005 10,030.00     ให้บริการรวดเร็ว

(กล4997 ชม) สม  าเสมอ 0971 ลว.10 เม.ย.63
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,800.00           ไม่มี บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 7,800.00      บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 7,800.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0975 ลว.16 เม.ย.63
28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,400.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 2,400.00      หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 2,400.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0976 ลว.16 เม.ย.63
29 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 500.00             ไม่มี ร้านอรัญญาเครื องครัว 500.00         ร้านอรัญญาเครื องครัว 500.00         ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 0977 ลว.16 เม.ย.63
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เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

30 ซ้ือวัสดุบริโภค (18-30 เม.ย.63) 5,530.00           ไม่มี นายกิติราช อุ่นผูก 5,530.00      นายกิติราช อุ่นผูก 5,530.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0978 ลว.16 เม.ย.63

31 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 4,380.75           ไม่มี ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 4,380.75      ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 4,380.75       ให้บริการรวดเร็ว
(17-30 เม.ย.63) สม  าเสมอ 0979 ลว.16 เม.ย.63

32 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 6,421.90           ไม่มี ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 6,421.90      ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 6,421.90       ให้บริการรวดเร็ว
(17-30 เม.ย.63) สม  าเสมอ 0980 ลว.16 เม.ย.63

33 วัสดุส านักงาน 7,268.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 7,268.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 7,268.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0983 ลว.17 เม.ย.63

34 วัสดุการแพทย์ 1,754.80           ไม่มี บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,754.80      บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,754.80       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0984 ลว.17 เม.ย.63

35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,300.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 1,300.00      หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 1,300.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0985 ลว.17 เม.ย.63

36 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 18,180.00         ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 18,180.00     หจก.ส.เจริญยนต์2005 18,180.00     ให้บริการรวดเร็ว
(กล4997 ชม) สม  าเสมอ 0986 ลว.17 เม.ย.63

37 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,234.00           ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 3,234.00      หจก.ส.เจริญยนต์2005 3,234.00       ให้บริการรวดเร็ว
(ขก-5052 ชม) สม  าเสมอ 0987 ลว.17 เม.ย.63

38 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 9,081.28           ไม่มี บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 9,081.28      บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 9,081.28       ให้บริการรวดเร็ว
(งค-6768 ชม) สม  าเสมอ 0991 ลว.20 เม.ย.63

39 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 8,073.69           ไม่มี บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 8,073.69      บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 8,073.69       ให้บริการรวดเร็ว
(ขข-9644 ชม) สม  าเสมอ 0992 ลว.20 เม.ย.63

40 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,672.00           ไม่มี ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 5,672.00      ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 5,672.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0998 ลว.21 เม.ย.63

41 จ้างขุดวางท่อ 6,150.00           ไม่มี ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 6,150.00      ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 6,150.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 0999 ลว.21 เม.ย.63

42 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,265.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 7,265.00      สล่าไฟฟ้า 7,265.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 1005 ลว.22 เม.ย.63

43 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,167.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 1,167.00      สล่าไฟฟ้า 1,167.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 1006 ลว.22 เม.ย.63

44 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 3,695.00           ไม่มี หจก.ธนพูลฮอด 3,695.00      หจก.ธนพูลฮอด 3,695.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม  าเสมอ 1007 ลว.22 เม.ย.63

45 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,880.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 5,880.00      หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 5,880.00       ให้บริการรวดเร็ว
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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 1013 ลว.23 เม.ย.63
46 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 490.00             ไม่มี บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด 490.00         บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด 490.00         ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 1014 ลว.23 เม.ย.63
47 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 900.00             ไม่มี ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 1021 ลว.24 เม.ย.63
48 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 4,494.00           ไม่มี หจก.เค.เอส.วิชั น 4,494.00      หจก.เค.เอส.วิชั น 4,494.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 1028 ลว.27 เม.ย.63
49 จ้างซ่อมระบบติดตามผู้ป่วย 6,500.00           ไม่มี ร้านพีเจ เอนจิเนียร์ริ ง 6,500.00      ร้านพีเจ เอนจิเนียร์ริ ง 6,500.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 1035 ลว.28 เม.ย.63
50 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 8,512.15           ไม่มี ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 8,512.15      ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 8,512.15       ให้บริการรวดเร็ว

(1-15 พ.ค.63) สม  าเสมอ 1036 ลว.28 เม.ย.63
51 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 6,394.70           ไม่มี ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 6,394.70      ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 6,394.70       ให้บริการรวดเร็ว

(1-15 พ.ค.63) สม  าเสมอ 1037 ลว.28 เม.ย.63
52 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,748.00           ไม่มี นายกิติราช อุ่นผูก 4,748.00      นายกิติราช อุ่นผูก 4,748.00       ให้บริการรวดเร็ว

(1-15 พ.ค.63) สม  าเสมอ 1043 ลว.29 เม.ย.63
53 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,990.00           ไม่มี หจก.โชตนาการไฟฟ้า 1,990.00      หจก.โชตนาการไฟฟ้า 1,990.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 1051 ลว.30 เม.ย.63
54 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 4,580.00           ไม่มี ร้านสุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 4,580.00      ร้านสุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 4,580.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 1052 ลว.30 เม.ย.63
55 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 59,650.00         ไม่มี ร้านสุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 59,650.00     ร้านสุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 59,650.00     ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 1053ลว.30 เม.ย.63
56 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 21,300.00         ไม่มี ร้านสุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 21,300.00     ร้านสุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 21,300.00     ให้บริการรวดเร็ว

สม  าเสมอ 1054 ลว.30 เม.ย.63
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