
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 1,000.00           ไม่มี ร้านมิวอิ้งค์เจ็ท 1,000.00      ร้านมิวอิ้งค์เจ็ท 1,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0231 ลว.3 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

2 ซ้ือการแพทย์ 2,670.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ 2,670.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ 2,670.00       ให้บริการรวดเร็ว 0236 ลว.4 ธ.ค.61
โครงเบาหวาน/ความดัน สม ่าเสมอ 

3 วัสดุการแพทย์ 1,800.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ 1,800.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ 1,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 0237 ลว.4 ธ.ค.61
โครงการมะเร็งเต้านม สม ่าเสมอ 

4 จ้างท่าประกันภัยรถยนต์ 80,039.21         ไม่มี บ.กรุงเทพประกันภัย 80,039.21     บ.กรุงเทพประกันภัย 80,039.21     ให้บริการรวดเร็ว 0238 ลว.4 ธ.ค.61
จ่านวน 3 คัน สม ่าเสมอ 

5 จ้างถ่ายเอกสาร 700.00             ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 700.00         ดอยเต่าพาณิชย์ 700.00         ให้บริการรวดเร็ว 0240 ลว.6 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

6 วัสดุส่านักงาน 7,930.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 7,930.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 7,930.00       ให้บริการรวดเร็ว 0241 ลว.6 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 849.00             ไม่มี บ.บิ๊กซี 849.00         บ.บิ๊กซี 849.00         ให้บริการรวดเร็ว 0242 ลว.6 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 712.00             ไม่มี บ.บิ๊กซี 712.00         บ.บิ๊กซี 712.00         ให้บริการรวดเร็ว 0243 ลว.6 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 1,200.00           ไม่มี บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ 1,200.00      บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ 1,200.00       ให้บริการรวดเร็ว 0244 ลว.6 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 4,929.00           ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 4,929.00      บ.สยามแม็คโคร 4,929.00       ให้บริการรวดเร็ว 0245 ลว.6 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 398.00             ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 398.00         บ.สยามแม็คโคร 398.00         ให้บริการรวดเร็ว 0246 ลว.6 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,350.00           ไม่มี ร้านมิวอิ้งค์เจ็ท 1,350.00      ร้านมิวอิ้งค์เจ็ท 1,350.00       ให้บริการรวดเร็ว 0247 ลว.7 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,250.00           ไม่มี หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย 5,250.00      หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย 5,250.00       ให้บริการรวดเร็ว 0248 ลว.7 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
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

14 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 1,300.00           ไม่มี แอ็ดการไฟฟ้า 1,300.00      แอ็ดการไฟฟ้า 1,300.00       ให้บริการรวดเร็ว 0249 ลว.7 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

15 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 14,400.00         ไม่มี สุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 14,400.00     สุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท 14,400.00     ให้บริการรวดเร็ว 0250 ลว.7 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

16 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 14,316.60         ไม่มี บ.ฟูจิ ซีร็อก 14,316.60     บ.ฟูจิ ซีร็อก 14,316.60     ให้บริการรวดเร็ว 0252 ลว.11 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

17 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 790.00             ไม่มี ร้านโอ๋โปสเตอร์ 790.00         ร้านโอ๋โปสเตอร์ 790.00         ให้บริการรวดเร็ว 0253 ลว.11 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

18 ซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย 1,800.00           ไม่มี ร้านเชียงใหม่ใจดี 1,800.00      ร้านเชียงใหม่ใจดี 1,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 0254 ลว.11 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

19 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 880.00             ไม่มี ร้านมิวอิ้งเจ็ท 880.00         ร้านมิวอิ้งเจ็ท 880.00         ให้บริการรวดเร็ว 0255 ลว.11 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

20 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,970.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 5,970.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 5,970.00       ให้บริการรวดเร็ว 0257 ลว.12 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,500.00           ไม่มี บ.ซี.เอ็ม.เมด 6,500.00      บ.ซี.เอ็ม.เมด 6,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 0258 ลว.12 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,000.00         ไม่มี บ.โอเร็กซ์ 12,000.00     บ.โอเร็กซ์ 12,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0259 ลว.12 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

23 ซ้ือกล้องติดรถยนต์ 5,900.00           ไม่มี ร้านกลอยไอที 5,900.00      ร้านกลอยไอที 5,900.00       ให้บริการรวดเร็ว 0260 ลว.12 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

24 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,100.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 10,100.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 10,100.00     ให้บริการรวดเร็ว 0261 ลว.13 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

25 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,000.00         ไม่มี หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 14,000.00     หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 14,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0262 ลว.13 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,050.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 7,050.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 7,050.00       ให้บริการรวดเร็ว 0263 ลว.13 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,639.60           ไม่มี บ.ซี.พี.เอฟ. 8,639.60      บ.ซี.พี.เอฟ. 8,639.60       ให้บริการรวดเร็ว 0264 ลว.13 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,156.50           ไม่มี บ.ดีเคเอสเอช 3,156.50      บ.ดีเคเอสเอช 3,156.50       ให้บริการรวดเร็ว 0265 ลว.13 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,000.00           ไม่มี ร้าน ท.ีเอ็น.เน็ตเวิร์ค 3,000.00      ร้าน ท.ีเอ็น.เน็ตเวิร์ค 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0266 ลว.13 ธ.ค.61
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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 
30 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,450.00           ไม่มี ร้าน ท.ีเอ็น.เน็ตเวิร์ค 2,450.00      ร้าน ท.ีเอ็น.เน็ตเวิร์ค 2,450.00       ให้บริการรวดเร็ว 0267 ลว.14 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
31 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,600.00           ไม่มี บ.ซิมม์ 2,600.00      บ.ซิมม์ 2,600.00       ให้บริการรวดเร็ว 0268 ลว.14 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
32 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,170.00           ไม่มี บ.ซิลลิค 3,170.00      บ.ซิลลิค 3,170.00       ให้บริการรวดเร็ว 0269 ลว.14 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
33 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,638.00           ไม่มี บ.ซิลลิค 3,638.00      บ.ซิลลิค 3,638.00       ให้บริการรวดเร็ว 0270 ลว.14 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
34 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,509.60           ไม่มี บ.ซิลลิค 3,509.60      บ.ซิลลิค 3,509.60       ให้บริการรวดเร็ว 0271 ลว.17 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,250.00           ไม่มี บ.เทคโนเมดิคอล 3,250.00      บ.เทคโนเมดิคอล 3,250.00       ให้บริการรวดเร็ว 0272 ลว.17 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
36 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,945.50         ไม่มี บ.บีเวอร์ 10,945.50     บ.บีเวอร์ 10,945.50     ให้บริการรวดเร็ว 0273 ลว.17 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
37 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,926.00           ไม่มี หจก.เค.เอส วิชั น 1,926.00      หจก.เค.เอส วิชั น 1,926.00       ให้บริการรวดเร็ว 0274 ลว.17 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
38 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 480.00             ไม่มี บ.บิ๊กซี 480.00         บ.บิ๊กซี 480.00         ให้บริการรวดเร็ว 0275 ลว.17 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
39 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 175.00             ไม่มี ร้านอรัญญา 175.00         ร้านอรัญญา 175.00         ให้บริการรวดเร็ว 0276 ลว.18 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
40 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 642.00             ไม่มี ร้านกฤษณาพานิช 642.00         ร้านกฤษณาพานิช 642.00         ให้บริการรวดเร็ว 0277 ลว.18 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
41 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 170.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 170.00         หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 170.00         ให้บริการรวดเร็ว 0278 ลว.18 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
42 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 659.00             ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 659.00         บ.สยามแม็คโคร 659.00         ให้บริการรวดเร็ว 0279 ลว.18 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
43 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,630.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 9,630.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 9,630.00       ให้บริการรวดเร็ว 0281 ลว.19 ธ.ค.61

สม ่าเสมอ 
44 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,600.00           ไม่มี บ.เอส.บี.แล็บ 1,600.00      บ.เอส.บี.แล็บ 1,600.00       ให้บริการรวดเร็ว 0282 ลว.19 ธ.ค.61

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

45 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00           ไม่มี บ.วิรชา คอมพิวเมท 3,600.00      บ.วิรชา คอมพิวเมท 3,600.00       ให้บริการรวดเร็ว 0287 ลว.20 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

46 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 280.00             ไม่มี อุ่นเรือน ไชยบาล 280.00         อุ่นเรือน ไชยบาล 280.00         ให้บริการรวดเร็ว 0288 ลว.20 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

47 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 520.00             ไม่มี สล่าไฟฟ้า 520.00         สล่าไฟฟ้า 520.00         ให้บริการรวดเร็ว 0291 ลว.21 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

48 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 5,524.00           ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์ 5,524.00      หจก.ส.เจริญยนต์ 5,524.00       ให้บริการรวดเร็ว 0292 ลว.21 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

49 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,930.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 6,930.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 6,930.00       ให้บริการรวดเร็ว 0296 ลว.24 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

50 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 520.00             ไม่มี ร้านมิวอิ้งเจ็ท 520.00         ร้านมิวอิ้งเจ็ท 520.00         ให้บริการรวดเร็ว 0297 ลว.24 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

51 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 4,900.00           ไม่มี ร้านมิวอิ้งเจ็ท 4,900.00      ร้านมิวอิ้งเจ็ท 4,900.00       ให้บริการรวดเร็ว 0298 ลว.24 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

52 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 15,000.00         ไม่มี บ.เอทีพี 15,000.00     บ.เอทีพี 15,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0301 ลว.25 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

53 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 2,247.00           ไม่มี หจก.เค.เอส วิชั น 2,247.00      หจก.เค.เอส วิชั น 2,247.00       ให้บริการรวดเร็ว 0302 ลว.25 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

54 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,400.00           ไม่มี หจก.อินเตอร์คอม 2,400.00      หจก.อินเตอร์คอม 2,400.00       ให้บริการรวดเร็ว 0303 ลว.25 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

55 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 350.96             ไม่มี บ.ซิลลิค 350.96         บ.ซิลลิค 350.96         ให้บริการรวดเร็ว 0306 ลว.26 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

56 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,080.00           ไม่มี บจก.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก 1,080.00      บจก.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก 1,080.00       ให้บริการรวดเร็ว 0307 ลว.26 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 

57 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,350.00           ไม่มี ร้านป้ายมิ้วอิ้งเจ็ท 1,350.00      ร้านป้ายมิ้วอิ้งเจ็ท 1,350.00       ให้บริการรวดเร็ว 0311 ลว.27 ธ.ค.61
สม ่าเสมอ 
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