
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,670.00           ไม่มี บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 6,670.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 6,670.00       ให้บริการรวดเร็ว 0159 ลว.2 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

2 วัสดุส านักงาน 480.00             ไม่มี ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท 480.00         ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท 480.00         ให้บริการรวดเร็ว 0161 ลว.2 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,568.00           ไม่มี บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 5,568.00      บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 5,568.00       ให้บริการรวดเร็ว 0162 ลว.2 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,745.00           ไม่มี บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 3,745.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 3,745.00       ให้บริการรวดเร็ว 0163 ลว.2 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,785.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 3,785.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 3,785.00       ให้บริการรวดเร็ว 0164 ลว.2 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,670.00           ไม่มี บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 6,670.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 6,670.00       ให้บริการรวดเร็ว 0165 ลว.2 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,852.00           ไม่มี บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 3,852.00      บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 3,852.00       ให้บริการรวดเร็ว 0171 ลว.3 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,132.50           ไม่มี หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง 3,132.50      หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง 3,132.50       ให้บริการรวดเร็ว 0172 ลว.3 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,632.20           ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์มา 2,632.20      บ.ซิลลิค ฟาร์มา 2,632.20       ให้บริการรวดเร็ว 0173 ลว.3 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,400.00         ไม่มี บ.โมเดิร์น แอ็ดดูเคชั น มอลล์ 11,400.00     บ.โมเดิร์น แอ็ดดูเคชั น มอลล์ 11,400.00     ให้บริการรวดเร็ว 0174 ลว.3 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,080.00           ไม่มี บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด 4,080.00      บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด 4,080.00       ให้บริการรวดเร็ว 0181 ลว.4 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,879.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 9,879.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 9,879.00       ให้บริการรวดเร็ว 0182 ลว.4 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,700.00         ไม่มี บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 12,700.00     บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 12,700.00     ให้บริการรวดเร็ว 0183 ลว.4 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,500.00           ไม่มี ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย 5,500.00      ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย 5,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 0184 ลว.4 พ.ย.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง



เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สม  าเสมอ 
15 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 120.00             ไม่มี นภารัตน์การไฟฟ้า 120.00         นภารัตน์การไฟฟ้า 120.00         ให้บริการรวดเร็ว 0185 ลว.4 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
16 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,150.00           ไม่มี ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 1,150.00      ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 1,150.00       ให้บริการรวดเร็ว 0191 ลว.5 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
17 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 7,265.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 7,265.00      สล่าไฟฟ้า 7,265.00       ให้บริการรวดเร็ว 0193 ลว.5 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,940.00           ไม่มี บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด 2,940.00      บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด 2,940.00       ให้บริการรวดเร็ว 0194 ลว.5 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
19 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 4,494.00           ไม่มี หจก.เค.เอส.วิชั น 4,494.00      หจก.เค.เอส.วิชั น 4,494.00       ให้บริการรวดเร็ว 0200 ลว.6 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
20 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 12,000.00         ไม่มี หจก.เค.เอส.วิชั น 12,000.00     หจก.เค.เอส.วิชั น 12,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0201 ลว.6 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
21 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,150.00           ไม่มี นภารัตน์การไฟฟ้า 3,150.00      นภารัตน์การไฟฟ้า 3,150.00       ให้บริการรวดเร็ว 0202 ลว.6 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
22 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,228.00           ไม่มี ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 4,228.00      ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 4,228.00       ให้บริการรวดเร็ว 0203 ลว.6 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,880.00           ไม่มี บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด 5,880.00      บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด 5,880.00       ให้บริการรวดเร็ว 0211 ลว.9 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 1,200.00      สล่าไฟฟ้า 1,200.00       ให้บริการรวดเร็ว 0212 ลว.9 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
25 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,050.00           ไม่มี คลังเกษตรเชียงใหม่ 1,050.00      คลังเกษตรเชียงใหม่ 1,050.00       ให้บริการรวดเร็ว 0213 ลว.9 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
26 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,612.00           ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์ 2005 2,612.00      หจก.ส.เจริญยนต์ 2005 2,612.00       ให้บริการรวดเร็ว 0222 ลว.10 พ.ย.63

ทะเบียน กล-4997 ชม สม  าเสมอ 
27 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 600.00             ไม่มี บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 600.00         บ.วิรชา คอมพิวเมท จ ากัด 600.00         ให้บริการรวดเร็ว 0223 ลว.10 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,200.00           ไม่มี บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 6,200.00      บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 6,200.00       ให้บริการรวดเร็ว 0230 ลว.11 พ.ย.63

สม  าเสมอ 
29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,120.00           ไม่มี บ.เคพีเค เมดิคอล จ ากัด 6,120.00      บ.เคพีเค เมดิคอล จ ากัด 6,120.00       ให้บริการรวดเร็ว 0231 ลว.11 พ.ย.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 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 240.00             ไม่มี สล่าไฟฟ้า 240.00         สล่าไฟฟ้า 240.00         ให้บริการรวดเร็ว 0232 ลว.11 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,900.00           ไม่มี ร้านอภิชาติแอร์ 1,900.00      ร้านอภิชาติแอร์ 1,900.00       ให้บริการรวดเร็ว 0233 ลว.11 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

32 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 18,318.00         ไม่มี สล่าไฟฟ้า 18,318.00     สล่าไฟฟ้า 18,318.00     ให้บริการรวดเร็ว 0234 ลว.11 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 245.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 245.00         หจก.เป่าเปา 245.00         ให้บริการรวดเร็ว 0251 ลว.13 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

34 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,540.00           ไม่มี หจก.เป่าเปา 1,540.00      หจก.เป่าเปา 1,540.00       ให้บริการรวดเร็ว 0252 ลว.13 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,704.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 7,704.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 7,704.00       ให้บริการรวดเร็ว 0280 ลว.18 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

36 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,000.00           ไม่มี ร้านบุญศรีพาณิชย์ 3,000.00      ร้านบุญศรีพาณิชย์ 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0281 ลว.18 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

37 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,800.00           ไม่มี พิชัยมอเตอร์ 2,800.00      พิชัยมอเตอร์ 2,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 0288 ลว.23 พ.ย.63
ทะเบียน งค-6768ชม สม  าเสมอ 

38 จ้างซ่อมฝ้าเพดาน 3,000.00           ไม่มี อภิชาติแอร์ 3,000.00      อภิชาติแอร์ 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0295 ลว.24 พ.ย.63
สม  าเสมอ 

39 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 32,000.00         ไม่มี อภิชาติแอร์ 32,000.00     อภิชาติแอร์ 32,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0296 ลว.24 พ.ย.63
สม  าเสมอ 
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