
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าส่ือเผยแพร่ความรู้ 26,000.00        26,000.00  ร้านป้ายมิวอิ้งค์เจ็ท 26,000.00     ร้านป้ายมิวอิ้งค์เจ็ท 26,000.00  ให้บริการรวดเร็ว 1503 ลว.2 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,800.00          5,800.00    บ.เมดิเอสติค 5,800.00      บ.เมดิเอสติค 5,800.00    ให้บริการรวดเร็ว 1504 ลว.2 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,815.00          4,815.00    บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 4,815.00      บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 4,815.00    ให้บริการรวดเร็ว 1510 ลว.5 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,951.00          9,951.00    บ.ซิลลิค ฟาร์มา 9,951.00      บ.ซิลลิค ฟาร์มา 9,951.00    ให้บริการรวดเร็ว 1511 ลว.5 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,160.00          2,160.00    ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 2,160.00      ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 2,160.00    ให้บริการรวดเร็ว 1512 ลว.5 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,280.00          2,280.00    หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 2,280.00      หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 2,280.00    ให้บริการรวดเร็ว 1517 ลว.6 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 23,800.00        23,800.00  หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 23,800.00     หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 23,800.00  ให้บริการรวดเร็ว 1518 ลว.6 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 42,237.00        42,237.00  หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 42,237.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 42,237.00  ให้บริการรวดเร็ว 1519 ลว.6 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,510.00          5,510.00    บ.วิรชา คอมพิวเมท 5,510.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท 5,510.00    ให้บริการรวดเร็ว 1520 ลว.6 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมประตู 9,350.00          9,350.00    นายนิรันดร์ ปัญญามี 9,350.00      นายนิรันดร์ ปัญญามี 9,350.00    ให้บริการรวดเร็ว 1521 ลว.6 ก.ค.64
คลังพัสดุ สม่ าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,250.00          6,250.00    บ.เอ็น.ที.ที มาเก็ตต้ิง 6,250.00      บ.เอ็น.ที.ที มาเก็ตต้ิง 6,250.00    ให้บริการรวดเร็ว 1525 ลว.7 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,935.00          3,935.00    หจก.บอสตัน แมนเนจเม้น 3,935.00      หจก.บอสตัน แมนเนจเม้น 3,935.00    ให้บริการรวดเร็ว 1526 ลว.7 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,500.00          5,500.00    ร้านเอส.ที ซัพพลาย 5,500.00      ร้านเอส.ที ซัพพลาย 5,500.00    ให้บริการรวดเร็ว 1527 ลว.7 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,250.00          3,250.00    บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์ 3,250.00      บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์ 3,250.00    ให้บริการรวดเร็ว 1528 ลว.7 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

15 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 13,000.00        13,000.00  หจก.เค.เอส.วิช่ัน 13,000.00     หจก.เค.เอส.วิชั่น 13,000.00  ให้บริการรวดเร็ว 1531 ลว.8 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2564
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

16 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 13,000.00        13,000.00  หจก.เค.เอส.วิช่ัน 13,000.00     หจก.เค.เอส.วิชั่น 13,000.00  ให้บริการรวดเร็ว 1532 ลว.8 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

17 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,565.00          2,565.00    ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 2,565.00      ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 2,565.00    ให้บริการรวดเร็ว 1533 ลว.8 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

18 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,889.00          5,889.00    ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 5,889.00      ร้านพรมสีดาพาณิชย์ 5,889.00    ให้บริการรวดเร็ว 1540 ลว.9 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 642.00            642.00      บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 642.00         บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 642.00      ให้บริการรวดเร็ว 1541 ลว.9 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

20 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,007.00          4,007.00    หจก.เป่าเปา 4,007.00      หจก.เป่าเปา 4,007.00    ให้บริการรวดเร็ว 1548 ลว.12 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

21 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,736.00          2,736.00    หจก.ส.เจริญยนต์ 2005 2,736.00      หจก.ส.เจริญยนต์ 2005 2,736.00    ให้บริการรวดเร็ว 1549 ลว.12 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 720.00            720.00      ร้านป้ายมิวอิ้งค์เจ็ท 720.00         ร้านป้ายมิวอิ้งค์เจ็ท 720.00      ให้บริการรวดเร็ว 1550 ลว.12 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 17,640.00        17,640.00  บ.เอฟ.ซี.พี 17,640.00     บ.เอฟ.ซี.พี 17,640.00  ให้บริการรวดเร็ว 1555 ลว.13 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 100.00            100.00      อรัญญาเคร่ืองครัว 100.00         อรัญญาเคร่ืองครัว 100.00      ให้บริการรวดเร็ว 1556 ลว.13 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

25 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,250.00          8,250.00    หจก.เป่าเปา 8,250.00      หจก.เป่าเปา 8,250.00    ให้บริการรวดเร็ว 1557 ลว.13 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

26 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,600.00          2,600.00    บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,600.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท 2,600.00    ให้บริการรวดเร็ว 1561 ลว.14 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,968.00        14,968.00  ร้านป้ายมิวอิ้งค์เจ็ท 14,968.00     ร้านป้ายมิวอิ้งค์เจ็ท 14,968.00  ให้บริการรวดเร็ว 1562 ลว.14 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

28 จ้างซ่อมบ ารุงระบบน้ าประปา 2,600.00          2,600.00    พิชัย ไดนาโม 2,600.00      พิชัย ไดนาโม 2,600.00    ให้บริการรวดเร็ว 1569 ลว.15 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

29 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 900.00            900.00      ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ร้านซีเกมส์การค้า 900.00      ให้บริการรวดเร็ว 1570 ลว.15 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

30 ซ้ือวัสดุบริโภค 7,879.00          7,879.00    นายกิติราช อุ่นผูก 7,879.00      นายกิติราช อุ่นผูก 7,879.00    ให้บริการรวดเร็ว 1571 ลว.15 ก.ค.64
16-30 ก.ค.64 สม่ าเสมอ 

31 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,754.80          1,754.80    บ.ซิลลิค ฟาร์มา 1,754.80      บ.ซิลลิค ฟาร์มา 1,754.80    ให้บริการรวดเร็ว 1576 ลว.16 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

32 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 7,960.80          7,960.80    บ.โตโยต้าเชียงใหม่ 7,960.80      บ.โตโยต้าเชียงใหม่ 7,960.80    ให้บริการรวดเร็ว 1577 ลว.16 ก.ค.64
สม่ 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 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,800.00          2,800.00    อภิชาติแอร์ 2,800.00      อภิชาติแอร์ 2,800.00    ให้บริการรวดเร็ว 1583 ลว.19 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

34 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 14,000.00        14,000.00  อภิชาติแอร์ 14,000.00     อภิชาติแอร์ 14,000.00  ให้บริการรวดเร็ว 1606 ลว.22 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

35 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,499.00          1,499.00    บ.สยามทีวีเชียงใหม่ 1,499.00      บ.สยามทีวีเชียงใหม่ 1,499.00    ให้บริการรวดเร็ว 1607 ลว.22 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

36 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,800.00          2,800.00    ร้านบุญศรีพานิชย์ 2,800.00      ร้านบุญศรีพานิชย์ 2,800.00    ให้บริการรวดเร็ว 1608 ลว.22 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

37 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,290.00          2,290.00    บ.สยามทีวีเชียงใหม่ 2,290.00      บ.สยามทีวีเชียงใหม่ 2,290.00    ให้บริการรวดเร็ว 1613 ลว.23 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

38 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,790.00          4,790.00    บ.สยามทีวีเชียงใหม่ 4,790.00      บ.สยามทีวีเชียงใหม่ 4,790.00    ให้บริการรวดเร็ว 1614 ลว.23 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

39 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 935.00            935.00      หจก.เสรีภู่พิสิฐ 935.00         หจก.เสรีภู่พิสิฐ 935.00      ให้บริการรวดเร็ว 1615 ลว.23 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

40 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ยา 10,570.00        10,570.00  ร้านป้ายมิวอิ้งค์เจ็ท 10,570.00     ร้านป้ายมิวอิ้งค์เจ็ท 10,570.00  ให้บริการรวดเร็ว 1616 ลว.23 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

41 จ้างท าความสะอาดบ้านพักแพทย์ 500.00            500.00      นางสาวพิยดา สุขศรี 500.00         นางสาวพิยดา สุขศรี 500.00      ให้บริการรวดเร็ว 1617 ลว.23 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

42 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3,000.00          3,000.00    สุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 3,000.00      สุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 3,000.00    ให้บริการรวดเร็ว 1621 ลว.27 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

43 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,580.00          4,580.00    สุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 4,580.00      สุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 4,580.00    ให้บริการรวดเร็ว 1622 ลว.27 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 

44 ซ้ือวัสดุบริโภค 7,308.00          7,308.00    นายกิติราช อุ่นผูก 7,308.00      นายกิติราช อุ่นผูก 7,308.00    ให้บริการรวดเร็ว 1628 ลว.29 ก.ค.64
1-15 ส.ค.64 สม่ าเสมอ 

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,680.00          1,680.00    หจก.เป่าเปา 1,680.00      หจก.เป่าเปา 1,680.00    ให้บริการรวดเร็ว 1635 ลว.30 ก.ค.64
สม่ าเสมอ 
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