
1 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 199.00                                               2 ม.ีค.63
ถ่านชาร์ท จ านวน 1 แพ็ค หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0758

2 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 110.00                                               2 ม.ีค.63
ขันน้ ามีด้าม 1 แพ็ค หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0759

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน 130.00                                               2 ม.ีค.63
มอเตอร์สวงิ 1 ตัว บริษัท อมรอิเลคทรอนิคส์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0760

4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 12,390.60                                           2 ม.ีค.63
(ขข9644 ชม) จ านวน 1 คัน บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0761

5 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 775.00                                               3 ม.ีค.63
ถังขยะขาเหยียบ จ านวน 5 ใบ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0766

6 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00                                            3 ม.ีค.63
ซีดี จ านวน 4 กล่อง หจก.ธนพูลฮอด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0767

7 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 850.00                                               3 ม.ีค.63
จ านวน 2 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0768

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,250.00                                            4 ม.ีค.63
Oxegen canular จ านวน 250 เส้น บริษัท โกร๊ธซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0774

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 856.00                                               4 ม.ีค.63
เอีย๊มแบบมีแขน จ านวน 100 ตัว บริษัท โกร๊ธซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0775

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,736.00                                            5 ม.ีค.63
ส าลีก้อนเล็ก จ านวน 48 ถุง บริษัท ดีซีเอช ออริกา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0781

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 59,840.00                                           5 ม.ีค.63
จ านวน 4 รายการ หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0782

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,240.00                                            6 ม.ีค.63
จ านวน 5 รายการ บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0788

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,000.00                                            6 ม.ีค.63
แวน่ตากันกระเด็น จ านวน 20 อัน หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0789

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,651.50                                            9 ม.ีค.63
จ านวน 7 รายการ บริษัท พี.พี.เอส.ออสพิทอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0795

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,000.00                                            9 ม.ีค.63
กระดาEKG จ านวน 5 พับ บริษัท ทีเอ็นเน็ตเวร์ิก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0796

16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,460.00                                           9 ม.ีค.63
จ านวน 4 รายการ บริษัท โอเร็กซ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0797

17 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 576.00                                               9 ม.ีค.63
ถ่านขนาด C จ านวน 24 ก้อน สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0798

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 37,320.00                                           10 ม.ีค.63
จ านวน 6 รายการ บริษัท โอเร็กซ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0804

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,500.00                                            10 ม.ีค.63
Injection จ านวน 1,000 ชิ้น บริษัท บีเวอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0805

20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,489.44                                            10 ม.ีค.63
จ านวน 2 รายการ บริษัท เบตเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0806
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21 ซ้ือวสัดุส านักงาน 450.00                                               10 ม.ีค.63
ป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย ร้านป้ายมิวอิง้เจ็ท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0807

22 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 7,079.40                                            10 ม.ีค.63
16-31 ม.ีค.63 จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธช์ัย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0808

23 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 6,855.85                                            10 ม.ีค.63
16-31 ม.ีค.63 จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธช์ัย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0809

24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,509.60                                            11 ม.ีค.63
จ านวน 2 รายการ บริษัท ซิลลิคฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0811

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,108.80                                            11 ม.ีค.63
Transpore จ านวน 24 กล่อง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0812

26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,347.00                                            11 ม.ีค.63
จ านวน 3 รายการ บริษัท วอีารืซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0813

27 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 59,116.00                                           11 ม.ีค.63
จ านวน 14 รายการ หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0814

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 14,124.00                                           12 ม.ีค.63
Syring10 ml. จ านวน 80 กล่อง บิษัท ดีเคเอสเอช ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0818

29 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,120.00                                            12 ม.ีค.63
จ านวน 4 รายการ บิษัท เอฟ.ซี.พี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0819

30 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,682.00                                            13 ม.ีค.63
จ านวน 7 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0825

31 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 200.00                                               13 ม.ีค.63
ไม้กวาดทางมะพร้าว จ านวน 4 ด้าม นายทว ีก าจัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0826

32 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 4,600.00                                            13 ม.ีค.63
กันโคลงหลัง จ านวน 1 ตัว หจก.ส.เจริญยนต์2005 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0827

33 จ้างท าป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ 2,700.00                                            13 ม.ีค.63
จ านวน 3 รายการ ร้านป้ายมิวอิง้เจ็ท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0828

34 จ้างท าป้ายไวนิล 350.00                                               13 ม.ีค.63
จ านวน 1 ป้าย ร้านป้ายมิวอิง้เจ็ท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0829

35 ซ้ือวสัดุส านักงาน 340.00                                               13 ม.ีค.63
จ านวน 2 รายการ ร้านเศรษฐมณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0830

36 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 13,000.00                                           16 ม.ีค.63
ซองซิปสีชา7x10 จ านวน 100 กก. หจก.เค.เอส.วชิั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0834

37 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10,260.00                                           16 ม.ีค.63
กระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 90 รีม บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0835

38 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 1,650.00                                            16 ม.ีค.63
จ านวน 2 รายการ ร้านธนพูลฮอด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0836

39 ซ้ือวสัดุบริโภค 6,333.00                                            16 ม.ีค.63

17-31 ม.ีค.63 จ านวน 1 รายการ นายกิติราช  อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0837
40 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,620.00                                            17 ม.ีค.63

จ านวน 2 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0841
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41 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 826.00                                               17 ม.ีค.63
จ านวน 2 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0842

42 จ้างบริการติดตามรถพยาบาล 9,000.00                                            18 ม.ีค.63
รายปี จ านวน 1 งาน ร้านลิปดาริน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0848

43 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,140.00                                            18 ม.ีค.63
หมึก HP285A จ านวน จ านวน 8 กล่อง ร้านต้ิงกิง้อิง้ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0849

44 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 900.00                                               18 ม.ีค.63
แก๊สหุงต้ม จ านวน 2 ถัง ร้านซีเกมส์การค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0855

45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,800.00                                            23 ม.ีค.63
ท่อลม Tubing Standard จ านวน 1 ตัว บริษัท เซนต์เมด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0871

46 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 12,840.00                                           23 ม.ีค.63
สมุดเบาหวาน จ านวน 1000 เล่ม หจก.เค.เอส.วชิั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0872

47 จ้างเหมาขนเวณฑ์ 4,000.00                                            23 ม.ีค.63
(โครงการคัดกรองสุขภาพ) จ านวน 1 งาน นางสาวร าไพ โพธสัิตย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0873

48 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,910.00                                            24 ม.ีค.63
จ านวน 3 รายการ หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0878

49 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,500.00                                            24 ม.ีค.63
เส้ือกาวพ์ลาสติก  จ านวน 100 ตัว หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0879

50 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 100.00                                               24 ม.ีค.63
ลวดด า จ านวน 2 กก. ร้านพรมสีดา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0880

51 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,440.00                                            24 ม.ีค.63
แผงไม้ไผ่ จ านวน 12 แผง ร้านฟูเจริญกุลจักรสาน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0881

52 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,800.00                                            25 ม.ีค.63
Mask N95 จ านวน 2 กล่อง หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0885

53 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,377.00                                            25 ม.ีค.63
2-14 เม.ย.63 จ านวน 1 รายการ นายกิติราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0886

54 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,180.00                                            26 ม.ีค.63
จ านวน 2 รายการ บริษัท วริชา คอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0893

55 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 4,999.00                                            26 ม.ีค.63
โทรศัพท์เคล่ือนที ่จ านวน 1 เคร่ือง ร้านต้นข้าวโมบาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0894

56 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 10,135.00                                           26 ม.ีค.63
จ านวน 10 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0895

57 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 16,575.00                                           26 ม.ีค.63
จ านวน 2 รายการ ร้านจอมปรีดาพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0896

58 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,500.00                                            27 ม.ีค.63
พลาสติกหุม้รองเท้า จ านวน 1 ลัง บริษัทโกร๊ธซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0901

59 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 10,933.50                                           27 ม.ีค.63
2-13 เม.ย.63 จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธช์ัย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0902

60 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 4,652.40                                            27 ม.ีค.63
2-13 เม.ย.63 จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธช์ัย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0903

61 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,720.00                                            27 ม.ีค.63
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ไตรมาส 2 เดือน มีนาคม 2563
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ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

น้ ายาฆ่าเชื้อ จ านวน 2 ถุง บ.โพส เฮลแคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0904
62 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,740.00                                            30 ม.ีค.63

กรวยจราจร จ านวน 17 อัน หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0908
63 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 900.00                                               30 ม.ีค.63

ซีดี จ านวน 3 กล่อง หจก.ธนพูลฮอด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0909
64 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 365.00                                               30 ม.ีค.63

จ านวน 2 รายการ หจก.ธนพูลฮอด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0910
65 จ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปิด 30,000.00                                           31 ม.ีค.63

จ านวน 1 งาน ร้านพีเจ เอ็นจิเนียร่ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0915
66 จ้างเหมาซ่อมประตูทางเข้า-ออก 1,500.00                                            31 ม.ีค.63

หอผู้ป่วยใน จ านวน 1 งาน นายนิรันดร์ ปัญญามี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0916
67 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 18,000.00                                           31 ม.ีค.63

ปรอทวดัไข้ดิจิตอลทางหน้าผาก จ านวน 6 เคร่ือง บริษัท นอร์ทเทรินเมด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0917
68 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,000.00                                            31 ม.ีค.63

พลาสติก จ านวน 2 ม้วน หจก.ธนพูลฮอด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0918

( นายสิทธิโชค ยาวิชัย ) ( นายธนภทัร พอจติร )

เจา้หน้าที่ หวัหน้าเจา้หน้าที่

ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

 ( นายธนิต บรรสพผล )
นายแพทยช์ านาญการพเิศษ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง


