
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,645.00          3,645.00    บ.บีเวอร์ เมดิคอล 3,645.00      บ.บีเวอร์ เมดิคอล 3,645.00    ให้บริการรวดเร็ว 1651 ลว.3 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 931.00            931.00      สล่าไฟฟ้า 931.00         สล่าไฟฟ้า 931.00      ให้บริการรวดเร็ว 1652 ลว.3 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 67,337.00        67,337.00  หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 67,337.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 67,337.00  ให้บริการรวดเร็ว 1653 ลว.3 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 130.00            130.00      อติคุณรวมอะไหล่ 130.00         อติคุณรวมอะไหล่ 130.00      ให้บริการรวดเร็ว 1654 ลว.3 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 28,803.00        28,803.00  หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 28,803.00     หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 28,803.00  ให้บริการรวดเร็ว 1660 ลว.4 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 54,400.00        54,400.00  หจก.เอ็น.เทค ซัพพอร์ต 54,400.00     หจก.เอ็น.เทค ซัพพอร์ต 54,400.00  ให้บริการรวดเร็ว 1661 ลว.4 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

7 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 3,500.00          3,500.00    บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก 3,500.00      บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก 3,500.00    ให้บริการรวดเร็ว 1662 ลว.4 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,290.00          2,290.00    บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,290.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,290.00    ให้บริการรวดเร็ว 1663 ลว.4 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,456.00          5,456.00    หจก.คลีนซายส์ 5,456.00      หจก.คลีนซายส์ 5,456.00    ให้บริการรวดเร็ว 1669 ลว.5 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,176.00          4,176.00    บ.ดีซีเอช ออริกา 4,176.00      บ.ดีซีเอช ออริกา 4,176.00    ให้บริการรวดเร็ว 1670 ลว.5 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,210.00          3,210.00    บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ่ากัด 3,210.00      บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ่ากัด 3,210.00    ให้บริการรวดเร็ว 1671 ลว.5 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,720.00          2,720.00    หจก.เสรีภู่พิสิฐ 2,720.00      หจก.เสรีภู่พิสิฐ 2,720.00    ให้บริการรวดเร็ว 1672 ลว.5 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 232.00            232.00      หจก.เสรีภู่พิสิฐ 232.00         หจก.เสรีภู่พิสิฐ 232.00      ให้บริการรวดเร็ว 1673 ลว.5 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,300.00          1,300.00    บ.วิรชา คอมพิวเมท 1,300.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท 1,300.00    ให้บริการรวดเร็ว 1674 ลว.5 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,980.00          4,980.00    บ.ซิลลิค ฟาร์มา 4,980.00      บ.ซิลลิค ฟาร์มา 4,980.00    ให้บริการรวดเร็ว 1681 ลว.6 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
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เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,582.36          3,582.36    บ.ซิลลิค ฟาร์มา 3,582.36      บ.ซิลลิค ฟาร์มา 3,582.36    ให้บริการรวดเร็ว 1682 ลว.6 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,264.00          5,264.00    บ.ซิลลิค ฟาร์มา 5,264.00      บ.ซิลลิค ฟาร์มา 5,264.00    ให้บริการรวดเร็ว 1683 ลว.6 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

18 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,158.00        11,158.00  หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ 11,158.00     หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ 11,158.00  ให้บริการรวดเร็ว 1684 ลว.6 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

19 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,400.00          1,400.00    บ.วิรชา คอมพิวเมท 1,400.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท 1,400.00    ให้บริการรวดเร็ว 1685 ลว.6 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,200.00        12,200.00  บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก 12,200.00     บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก 12,200.00  ให้บริการรวดเร็ว 1689 ลว.9 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 38,189.00        38,189.00  บ.เอฟ.ซี.พี 38,189.00     บ.เอฟ.ซี.พี 38,189.00  ให้บริการรวดเร็ว 1690 ลว.9 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,177.50          7,177.50    บ.พ.ีพ.ีเอส 7,177.50      บ.พ.ีพ.ีเอส 7,177.50    ให้บริการรวดเร็ว 1691 ลว.9 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,140.00          1,140.00    หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 1,140.00      หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 1,140.00    ให้บริการรวดเร็ว 1692 ลว.9 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

24 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 870.00            870.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 870.00         หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 870.00      ให้บริการรวดเร็ว 1693 ลว.9 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

25 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 870.00            870.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 870.00         หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 870.00      ให้บริการรวดเร็ว 1694 ลว.9 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 38,563.00        38,563.00  บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด 38,563.00     บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด 38,563.00  ให้บริการรวดเร็ว 1697 ลว.10 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

27 จ้างท่าป้ายไวนิล 450.00            450.00      ร้ายป้ายมิวอิ้งเจ็ท 450.00         ร้ายป้ายมิวอิ้งเจ็ท 450.00      ให้บริการรวดเร็ว 1699 ลว.10 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 47,340.00        47,340.00  หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 47,340.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 47,340.00  ให้บริการรวดเร็ว 1700 ลว.10 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

29 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00          5,000.00    บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์ 5,000.00      บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์ 5,000.00    ให้บริการรวดเร็ว 1704 ลว.11 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

30 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,700.00        14,700.00  บ.เอฟ.ซี.พี 14,700.00     บ.เอฟ.ซี.พี 14,700.00  ให้บริการรวดเร็ว 1705 ลว.11 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

31 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 675.00            675.00      สล่าไฟฟ้า 675.00         สล่าไฟฟ้า 675.00      ให้บริการรวดเร็ว 1706 ลว.11 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

32 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,208.00          5,208.00    หจก.เป่าเปา 5,208.00      หจก.เป่าเปา 5,208.00    ให้บริการรวดเร็ว 1707 ลว.11 ส.ค.64
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

33 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,884.60          1,884.60    บ.เชียงใหม่พลาสติก 1,884.60      บ.เชียงใหม่พลาสติก 1,884.60    ให้บริการรวดเร็ว 1708 ลว.11 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

34 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 490.00            490.00      หจก.เป่าเปา 490.00         หจก.เป่าเปา 490.00      ให้บริการรวดเร็ว 1711 ลว.13 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

35 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 135.00            135.00      หจก.เป่าเปา 135.00         หจก.เป่าเปา 135.00      ให้บริการรวดเร็ว 1712 ลว.13 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

36 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 95.00              95.00        หจก.เป่าเปา 95.00          หจก.เป่าเปา 95.00        ให้บริการรวดเร็ว 1713 ลว.13 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

37 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,175.00          1,175.00    หจก.เป่าเปา 1,175.00      หจก.เป่าเปา 1,175.00    ให้บริการรวดเร็ว 1714 ลว.13 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

38 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 9,000.00          9,000.00    บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอลจ่ากัด 9,000.00      บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอลจ่ากัด 9,000.00    ให้บริการรวดเร็ว 1718 ลว.16 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

39 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 11,900.00        11,900.00  บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอลจ่ากัด 11,900.00     บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอลจ่ากัด 11,900.00  ให้บริการรวดเร็ว 1719 ลว.16 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

40 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 29,000.00        29,000.00  บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอลจ่ากัด 29,000.00     บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอลจ่ากัด 29,000.00  ให้บริการรวดเร็ว 1720 ลว.16 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

41 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 5,136.00          5,136.00    หจก.เค.เอส วิชั น 5,136.00      หจก.เค.เอส วิชั น 5,136.00    ให้บริการรวดเร็ว 1726 ลว.17 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

42 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,760.00          2,760.00    บ.ทีดี ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 2,760.00      บ.ทีดี ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 2,760.00    ให้บริการรวดเร็ว 1727 ลว.17 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

43 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 43,632.00        43,632.00  หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 43,632.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 43,632.00  ให้บริการรวดเร็ว 1733 ลว.18 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

44 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,070.00          4,070.00    สล่าไฟฟ้า 4,070.00      สล่าไฟฟ้า 4,070.00    ให้บริการรวดเร็ว 1734 ลว.18 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

45 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 50,023.50        50,023.50  หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 50,023.50     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 50,023.50  ให้บริการรวดเร็ว 1735 ลว.18 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

46 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 13,000.00        13,000.00  หจก.เค.เอส วิชั น 13,000.00     หจก.เค.เอส วิชั น 13,000.00  ให้บริการรวดเร็ว 1741 ลว.19 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

47 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 13,000.00        13,000.00  หจก.เค.เอส วิชั น 13,000.00     หจก.เค.เอส วิชั น 13,000.00  ให้บริการรวดเร็ว 1742 ลว.19 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

48 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,000.00          6,000.00    บ.น่าวิวัฒน์การช่าง 6,000.00      บ.น่าวิวัฒน์การช่าง 6,000.00    ให้บริการรวดเร็ว 1743 ลว.19 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

49 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 12,840.00        12,840.00  หจก.เค.เอส วิชั น 12,840.00     หจก.เค.เอส วิชั น 12,840.00  ให้บริการรวดเร็ว 1748 ลว.20 ส.ค.64
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

50 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 13,000.00        13,000.00  หจก.เค.เอส วิชั น 13,000.00     หจก.เค.เอส วิชั น 13,000.00  ให้บริการรวดเร็ว 1749 ลว.20 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

51 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,750.00          2,750.00    ร้าน เอส.ที ซัพพลาย 2,750.00      ร้าน เอส.ที ซัพพลาย 2,750.00    ให้บริการรวดเร็ว 1750 ลว.20 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 

52 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 2,380.00          2,380.00    สุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 2,380.00      สุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 2,380.00    ให้บริการรวดเร็ว 1755 ลว.23 ส.ค.64
สม ่าเสมอ 
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เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง


