
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 7,111.76           ไม่มี บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 7,111.76      บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 7,111.76       ให้บริการรวดเร็ว 0017 ลว.5 ต.ค.63
ทะเบียน งท1674ชม สม  าเสมอ 

2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4,998.67           ไม่มี บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 4,998.67      บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 4,998.67       ให้บริการรวดเร็ว 0018 ลว.5 ต.ค.63
ทะเบียน งค6768ชม สม  าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,620.00           ไม่มี บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส 1,620.00      บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส 1,620.00       ให้บริการรวดเร็ว  0039 ลว.8 ต.ค.63
 แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด  แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด สม  าเสมอ 

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 430.00             ไม่มี บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 430.00         บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 430.00         ให้บริการรวดเร็ว  0040 ลว.8 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

5 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 30,000.00         ไม่มี บ.เชียงใหม่ เมดิคอล 30,000.00     บ.เชียงใหม่ เมดิคอล 30,000.00     ให้บริการรวดเร็ว  0041 ลว.8 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,716.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 15,716.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 15,716.00     ให้บริการรวดเร็ว  0047 ลว.9 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,600.00           ไม่มี บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 4,600.00      บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 4,600.00       ให้บริการรวดเร็ว  0048 ลว.9 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,500.00           ไม่มี บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 5,500.00      บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 5,500.00       ให้บริการรวดเร็ว  0049 ลว.9 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,800.00           ไม่มี บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 7,800.00      บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 7,800.00       ให้บริการรวดเร็ว  0050 ลว.9 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

10 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ประปา 3,865.00           ไม่มี ร้านสยามวอเตอร์ 3,865.00      ร้านสยามวอเตอร์ 3,865.00       ให้บริการรวดเร็ว  0051 ลว.9 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,511.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 3,511.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 3,511.00       ให้บริการรวดเร็ว  0055 ลว.12 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,240.00           ไม่มี หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ 5,240.00      หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ 5,240.00       ให้บริการรวดเร็ว  0056 ลว.12 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 600.00             ไม่มี สล่าไฟฟ้า 600.00         สล่าไฟฟ้า 600.00         ให้บริการรวดเร็ว  0066 ลว.14 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 172.00             ไม่มี อรัญญาเครื องครัว 172.00         อรัญญาเครื องครัว 172.00         ให้บริการรวดเร็ว  0067 ลว.14 ต.ค.63
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 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 
15 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 5,564.00           ไม่มี หจก.เค.เอส.วิชั น 5,564.00      หจก.เค.เอส.วิชั น 5,564.00       ให้บริการรวดเร็ว  0068 ลว.14 ต.ค.63

สม  าเสมอ 
16 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 4,494.00           ไม่มี หจก.เค.เอส.วิชั น 4,494.00      หจก.เค.เอส.วิชั น 4,494.00       ให้บริการรวดเร็ว  0075 ลว.15 ต.ค.63

สม  าเสมอ 
17 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 3,500.00           ไม่มี บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั น จ ากัด 3,500.00      บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั น จ ากัด 3,500.00       ให้บริการรวดเร็ว  0076 ลว.15 ต.ค.63

สม  าเสมอ 
18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,150.00           ไม่มี หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 1,150.00      หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 1,150.00       ให้บริการรวดเร็ว  0077 ลว.15 ต.ค.63

สม  าเสมอ 
19 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,000.00           ไม่มี ร้านบุญศรี 3,000.00      ร้านบุญศรี 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว  0078 ลว.15 ต.ค.63

สม  าเสมอ 
20 ซ้ือวัสดุบริโภค 7,587.00           ไม่มี นายกิติราช อุ่นผูก 7,587.00      นายกิติราช อุ่นผูก 7,587.00       ให้บริการรวดเร็ว  0079 ลว.15 ต.ค.63

17-31 ต.ค.63 สม  าเสมอ 
21 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 398.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 398.00         หจก.เป่าเปา 398.00         ให้บริการรวดเร็ว  0084 ลว.16 ต.ค.63

สม  าเสมอ 
22 จ้างบริการตรวจเช็คเครื องนึ ง 15,000.00         ไม่มี บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) 15,000.00     บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) 15,000.00     ให้บริการรวดเร็ว  0085 ลว.16 ต.ค.63

(รายปี) สม  าเสมอ 
23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,424.00           ไม่มี บ.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)จ ากัด 3,424.00      บ.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)จ ากัด 3,424.00       ให้บริการรวดเร็ว  0091 ลว.19 ต.ค.63

สม  าเสมอ 
24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,770.00           ไม่มี บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 4,770.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 4,770.00       ให้บริการรวดเร็ว  0093 ลว.19 ต.ค.63

สม  าเสมอ 
25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 34,500.00         ไม่มี บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 34,500.00     บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 34,500.00     ให้บริการรวดเร็ว  0094 ลว.19 ต.ค.63

สม  าเสมอ 
26 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 900.00             ไม่มี ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ให้บริการรวดเร็ว  0095 ลว.19 ต.ค.63

สม  าเสมอ 
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,536.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 4,536.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 4,536.00       ให้บริการรวดเร็ว  0101 ลว.20 ต.ค.63

(โครงการฯ) สม  าเสมอ 
28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,302.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 7,302.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 7,302.00       ให้บริการรวดเร็ว  0102 ลว.20 ต.ค.63

(โครงการฯ) สม  าเสมอ 
29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,350.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 14,350.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 14,350.00     ให้บริการรวดเร็ว  0103 ลว.20 ต.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

30 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 18,023.35         ไม่มี บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 18,023.35     บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 18,023.35     ให้บริการรวดเร็ว  0104 ลว.20 ต.ค.63
ทะเบียน ขพ-1067ชม สม  าเสมอ 

31 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 12,537.67         ไม่มี บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 12,537.67     บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จ ากัด 12,537.67     ให้บริการรวดเร็ว  0109 ลว.21 ต.ค.63
ทะเบียน ขข-9644ชม สม  าเสมอ 

32 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 23,854.00         ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์ 2005 23,854.00     หจก.ส.เจริญยนต์ 2005 23,854.00     ให้บริการรวดเร็ว  0110 ลว.21 ต.ค.63
ทะเบียน ขก-5052ชม สม  าเสมอ 

33 จ้างถ่ายเอกสาร 6,400.00           ไม่มี ฮอดเซ็นเตอร์ 6,400.00      ฮอดเซ็นเตอร์ 6,400.00       ให้บริการรวดเร็ว  0115 ลว.22 ต.ค.63
(โครงการฯ) สม  าเสมอ 

34 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,390.00           ไม่มี บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 4,390.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 4,390.00       ให้บริการรวดเร็ว  0116 ลว.22 ต.ค.63
สม  าเสมอ 

35 จ้างเหมาบุคคลรายเดือน 7,590.00           ไม่มี นางสาวสุดา ใหม่วงค์ 7,590.00      นางสาวสุดา ใหม่วงค์ 7,590.00       ให้บริการรวดเร็ว  0151 ลว.30 ต.ค.63
เดือน พ.ย.63 สม  าเสมอ 
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