
แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,163.20           6,163.20    บ.ซิลลิค ฟาร์มา 6,163.20      บ.ซิลลิค ฟาร์มา 6,163.20       ให้บริการรวดเร็ว 1201 ลว.1 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,926.00           1,926.00    สล่าไฟฟ้า 1,926.00      สล่าไฟฟ้า 1,926.00       ให้บริการรวดเร็ว 1202 ลว.1 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,141.80           6,141.80    บ.ซิลลิค ฟาร์มา 6,141.80      บ.ซิลลิค ฟาร์มา 6,141.80       ให้บริการรวดเร็ว 1208 ลว.2 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,960.00           1,960.00    หจก.เป่าเปา 1,960.00      หจก.เป่าเปา 1,960.00       ให้บริการรวดเร็ว 1209 ลว.2 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,250.00           3,250.00    บ.เคพีเค เมดิคอล 3,250.00      บ.เคพีเค เมดิคอล 3,250.00       ให้บริการรวดเร็ว 1210 ลว.2 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,056.00           7,056.00    หจก.เป่าเปา 7,056.00      หจก.เป่าเปา 7,056.00       ให้บริการรวดเร็ว 1211 ลว.2 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,000.00           6,000.00    บ.ทีเอ็นเน็ตเวิร์ก 6,000.00      บ.ทีเอ็นเน็ตเวิร์ก 6,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1215 ลว.4 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00           1,500.00    หจก.ธนพูล 1,500.00      หจก.ธนพูล 1,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 1216 ลว.4 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,332.00           3,332.00    บ.พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล 3,332.00      บ.พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล 3,332.00       ให้บริการรวดเร็ว 1222 ลว.5 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,500.00           4,500.00    บ.บีเวอร์ 4,500.00      บ.บีเวอร์ 4,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 1223 ลว.5 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 33,431.00         33,431.00  หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 33,431.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 33,431.00     ให้บริการรวดเร็ว 1224 ลว.5 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 335.00             335.00      หจก.เป่าเปา 335.00         หจก.เป่าเปา 335.00         ให้บริการรวดเร็ว 1225 ลว.5 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,890.00           2,890.00    บริษัท ทีเอ็นเน็ตเวิร์ก 2,890.00      บริษัท ทีเอ็นเน็ตเวิร์ก 2,890.00       ให้บริการรวดเร็ว 1226 ลว.5 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,152.20         26,152.20  บ.โอเร็ก 26,152.20     บ.โอเร็ก 26,152.20     ให้บริการรวดเร็ว 1231 ลว.8 มิ.ย.63
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 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 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,800.00           7,800.00    บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิง 7,800.00      บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิง 7,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 1232 ลว.8 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
16 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 520.00             520.00      หจก.เป่าเปา 520.00         หจก.เป่าเปา 520.00         ให้บริการรวดเร็ว 1233 ลว.8 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,400.00           2,400.00    หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 2,400.00      หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 2,400.00       ให้บริการรวดเร็ว 1238 ลว.9 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
18 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ 55,000.00         55,000.00  บ.นิยมพานิช 55,000.00     บ.นิยมพานิช 55,000.00     คุณสมบัติตรงตาม 1239 ลว.9 มิ.ย.63

ข้อก่าหนด
19 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 275.00             275.00      บ.เชียงใหม่พลาสติก 275.00         บ.เชียงใหม่พลาสติก 275.00         ให้บริการรวดเร็ว 1240 ลว.9 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
20 จ้างเหมาติดต้ังพัดลมดูดอากาศ 2,000.00           2,000.00    นายจิรายุทธ เดินฉาย 2,000.00      นายจิรายุทธ เดินฉาย 2,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1241 ลว.9 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
21 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 750.00             750.00      ต.เต่า สปอร์ต 750.00         ต.เต่า สปอร์ต 750.00         ให้บริการรวดเร็ว 1245 ลว.10 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
22 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,247.00           2,247.00    ร้านรัตนภัณฑ์ 2,247.00      ร้านรัตนภัณฑ์ 2,247.00       ให้บริการรวดเร็ว 1246 ลว.10 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
23 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000.00           6,000.00    ร้านเอ็มไอเอ็ม คอมพิวเตอร์ซอฟ 6,000.00      ร้านเอ็มไอเอ็ม คอมพิวเตอร์ซอฟ 6,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 1261 ลว.12 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00           1,200.00    ร้านพรมสีดา 1,200.00      ร้านพรมสีดา 1,200.00       ให้บริการรวดเร็ว 1262 ลว.12 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
25 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 1,069.00           1,069.00    สล่าไฟฟ้า 1,069.00      สล่าไฟฟ้า 1,069.00       ให้บริการรวดเร็ว 1268 ลว.15 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
26 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 180.00             180.00      อติคุณรวมอะไหล่ 180.00         อติคุณรวมอะไหล่ 180.00         ให้บริการรวดเร็ว 1269 ลว.15 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
27 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 31,030.00         31,030.00  บ.ไบโอแลบ เซ็นเตอร์ 31,030.00     บ.ไบโอแลบ เซ็นเตอร์ 31,030.00     ให้บริการรวดเร็ว 1270 ลว.15 มิ.ย.63

สม ่าเสมอ 
28 ซ้ือวัสดุบริโภค 6,051.00           6,051.00    นายกิติราช อุ่นผูก 6,051.00      นายกิติราช อุ่นผูก 6,051.00       ให้บริการรวดเร็ว 1275 ลว.16 มิ.ย.63

(17-30 มิ.ย.63) สม ่าเสมอ 
29 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7,560.00           7,560.00    ร้านพรมสีดา 7,560.00      ร้านพรมสีดา 7,560.00       ให้บริการรวดเร็ว 1283 ลว.17 มิ.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 ซ้ือวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิง 8,279.40           8,279.40    ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 8,279.40      ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 8,279.40       ให้บริการรวดเร็ว 1284 ลว.17 มิ.ย.63
(18-30 มิ.ย.63) สม ่าเสมอ 

31 ซ้ือวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิง 4,018.50           4,018.50    ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 4,018.50      ร้านธนัทธ์ชัยบริการ 4,018.50       ให้บริการรวดเร็ว 1285 ลว.17 มิ.ย.63
(18-30 มิ.ย.63) สม ่าเสมอ 

32 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 14,744.60         14,744.60  บ.เชียงใหม่การดับเพลิง 14,744.60     บ.เชียงใหม่การดับเพลิง 14,744.60     ให้บริการรวดเร็ว 1305 ลว.22 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

33 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 6,400.00           6,400.00    ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 6,400.00      ร้านเอส.ที.ซัพพลาย 6,400.00       ให้บริการรวดเร็ว 1313 ลว.23 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

34 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 700.00             700.00      ร้าน พีเจ เอ็นจิเนียริ ง 700.00         ร้าน พีเจ เอ็นจิเนียริ ง 700.00         ให้บริการรวดเร็ว 1335 ลว.26 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

35 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 1,340.00           1,340.00    ร้านซีเกมส์การค้า 1,340.00      ร้านซีเกมส์การค้า 1,340.00       ให้บริการรวดเร็ว 1336 ลว.26 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

36 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 700.00             700.00      ร้าน พีเจ เอ็นจิเนียริ ง 700.00         ร้าน พีเจ เอ็นจิเนียริ ง 700.00         ให้บริการรวดเร็ว 1343 ลว.29 มิ.ย.63
สม ่าเสมอ 

37 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,200.00           1,200.00    หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,200.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,200.00       ให้บริการรวดเร็ว 1344 ลว.29 มิ.ย.63
(โครงการผู้สูงอายุ) สม ่าเสมอ 

38 จ้างท่าป้ายไวนิล 360.00             360.00      ร้านมิวอิ้งเจท 360.00         ร้านมิวอิ้งเจท 360.00         ให้บริการรวดเร็ว 1351 ลว.30 มิ.ย.63
(โครงการผู้สูงอายุ) สม ่าเสมอ 

39 จ้างถ่ายเอกสาร 500.00             500.00      ร้านเคพีโฟโต้ 500.00         ร้านเคพีโฟโต้ 500.00         ให้บริการรวดเร็ว 1352 ลว.30 มิ.ย.63
(โครงการผู้สูงอายุ) สม ่าเสมอ 
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