
เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 199.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 199.00         หจก.เป่าเปา 199.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 110.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 110.00         หจก.เป่าเปา 110.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

3 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 130.00             ไม่มี บริษัท อมรอิเลคทรอนิคส์ 130.00         บริษัท อมรอิเลคทรอนิคส์ 130.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 12,390.60         ไม่มี บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ 12,390.60     บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ 12,390.60     ให้บริการรวดเร็ว
(ขข9644 ชม) สม ่าเสมอ 

5 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 775.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 775.00         หจก.เป่าเปา 775.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00           ไม่มี หจก.ธนพูลฮอด 1,200.00      หจก.ธนพูลฮอด 1,200.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 850.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 850.00         หจก.เป่าเปา 850.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,250.00           ไม่มี บริษัท โกร๊ธซัพพลาย 2,250.00      บริษัท โกร๊ธซัพพลาย 2,250.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 856.00             ไม่มี บริษัท โกร๊ธซัพพลาย 856.00         บริษัท โกร๊ธซัพพลาย 856.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,736.00           ไม่มี บริษัท ดีซีเอช ออริกา 2,736.00      บริษัท ดีซีเอช ออริกา 2,736.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 59,840.00         ไม่มี หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย 59,840.00     หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย 59,840.00     ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,240.00           ไม่มี บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ่ากัด 9,240.00      บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ่ากัด 9,240.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,000.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 4,000.00      หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 4,000.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,651.50           ไม่มี บริษัท พ.ีพี.เอส.ออสพิทอล 2,651.50      บริษัท พี.พี.เอส.ออสพิทอล 2,651.50       ให้บริการรวดเร็ว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

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

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สม ่าเสมอ 
15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,000.00           ไม่มี บริษัท ทีเอ็นเน็ตเวิร์ก 3,000.00      บริษัท ทีเอ็นเน็ตเวิร์ก 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,460.00         ไม่มี บริษัท โอเร็กซ์ 12,460.00     บริษัท โอเร็กซ์ 12,460.00     ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
17 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 576.00             ไม่มี สล่าไฟฟ้า 576.00         สล่าไฟฟ้า 576.00         ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 37,320.00         ไม่มี บริษัท โอเร็กซ์ 37,320.00     บริษัท โอเร็กซ์ 37,320.00     ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,500.00           ไม่มี บริษัท บีเวอร์ 5,500.00      บริษัท บีเวอร์ 5,500.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,489.44           ไม่มี บริษัท เบตเตอร์ 1,489.44      บริษัท เบตเตอร์ 1,489.44       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
21 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 450.00             ไม่มี ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท 450.00         ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท 450.00         ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
22 ซ้ือวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิง 7,079.40           ไม่มี ร้านธนัทธ์ชัย 7,079.40      ร้านธนัทธ์ชัย 7,079.40       ให้บริการรวดเร็ว

16-31 ม.ีค.63 สม ่าเสมอ 
23 ซ้ือวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิง 6,855.85           ไม่มี ร้านธนัทธ์ชัย 6,855.85      ร้านธนัทธ์ชัย 6,855.85       ให้บริการรวดเร็ว

16-31 ม.ีค.63 สม ่าเสมอ 
24 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,509.60           ไม่มี บริษัท ซิลลิคฟาร์มา 3,509.60      บริษัท ซิลลิคฟาร์มา 3,509.60       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
25 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,108.80           ไม่มี บริษัท ซิลลิคฟาร์มา 4,108.80      บริษัท ซิลลิคฟาร์มา 4,108.80       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,347.00           ไม่มี บริษัท วีอารืซัพพอร์ต 4,347.00      บริษัท วีอารืซัพพอร์ต 4,347.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 59,116.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 59,116.00     หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 59,116.00     ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,124.00         ไม่มี บิษัท ดีเคเอสเอช 14,124.00     บิษัท ดีเคเอสเอช 14,124.00     ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,120.00           ไม่มี บิษัท เอฟ.ซี.พี 8,120.00      บิษัท เอฟ.ซี.พี 8,120.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
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เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

30 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,682.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,682.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,682.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

31 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 200.00             ไม่มี นายทวี ก่าจัด 200.00         นายทวี ก่าจัด 200.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

32 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 4,600.00           ไม่มี หจก.ส.เจริญยนต์2005 4,600.00      หจก.ส.เจริญยนต์2005 4,600.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

33 จ้างท่าป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ 2,700.00           ไม่มี ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท 2,700.00      ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท 2,700.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

34 จ้างท่าป้ายไวนิล 350.00             ไม่มี ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท 350.00         ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท 350.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

35 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 340.00             ไม่มี ร้านเศรษฐมณฑ์ 340.00         ร้านเศรษฐมณฑ์ 340.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

36 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 13,000.00         ไม่มี หจก.เค.เอส.วิชั น 13,000.00     หจก.เค.เอส.วิชั น 13,000.00     ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

37 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,260.00         ไม่มี บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั น 10,260.00     บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั น 10,260.00     ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

38 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 1,650.00           ไม่มี ร้านธนพูลฮอด 1,650.00      ร้านธนพูลฮอด 1,650.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

39 ซ้ือวัสดุบริโภค 6,333.00           ไม่มี นายกิติราช  อุ่นผูก 6,333.00      นายกิติราช  อุ่นผูก 6,333.00       ให้บริการรวดเร็ว
17-31 ม.ีค.63 สม ่าเสมอ 

40 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,620.00           ไม่มี หจก.เป่าเปา 1,620.00      หจก.เป่าเปา 1,620.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

41 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 826.00             ไม่มี หจก.เป่าเปา 826.00         หจก.เป่าเปา 826.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

42 จ้างบริการติดตามรถพยาบาล 9,000.00           ไม่มี ร้านลิปดาริน 9,000.00      ร้านลิปดาริน 9,000.00       ให้บริการรวดเร็ว
รายปี สม ่าเสมอ 

43 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,140.00           ไม่มี ร้านต้ิงกิ้งอิ้งซัพพลาย 2,140.00      ร้านต้ิงกิ้งอิ้งซัพพลาย 2,140.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

44 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 900.00             ไม่มี ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

45 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,800.00           ไม่มี บริษัท เซนต์เมด 1,800.00      บริษัท เซนต์เมด 1,800.00       ให้บริการรวดเร็ว
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เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สม ่าเสมอ 
46 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 12,840.00         ไม่มี หจก.เค.เอส.วิชั น 12,840.00     หจก.เค.เอส.วิชั น 12,840.00     ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
47 จ้างเหมาขนเวณฑ์ 4,000.00           ไม่มี นางสาวร่าไพ โพธิสัตย์ 4,000.00      นางสาวร่าไพ โพธิสัตย์ 4,000.00       ให้บริการรวดเร็ว

(โครงการคัดกรองสุขภาพ) สม ่าเสมอ 
48 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,910.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 3,910.00      หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 3,910.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
49 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,500.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 3,500.00      หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 3,500.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
50 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 100.00             ไม่มี ร้านพรมสีดา 100.00         ร้านพรมสีดา 100.00         ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
51 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,440.00           ไม่มี ร้านฟูเจริญกุลจักรสาน 1,440.00      ร้านฟูเจริญกุลจักรสาน 1,440.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
52 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,800.00           ไม่มี หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 1,800.00      หจก.อินสทูรเม้น แล็ป 1,800.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
53 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,377.00           ไม่มี นายกิติราช อุ่นผูก 4,377.00      นายกิติราช อุ่นผูก 4,377.00       ให้บริการรวดเร็ว

2-14 เม.ย.63 สม ่าเสมอ 
54 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,180.00           ไม่มี บริษัท วิรชา คอมพิวเมท 3,180.00      บริษัท วิรชา คอมพิวเมท 3,180.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
55 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 4,999.00           ไม่มี ร้านต้นข้าวโมบาย 4,999.00      ร้านต้นข้าวโมบาย 4,999.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
56 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,135.00         ไม่มี หจก.เป่าเปา 10,135.00     หจก.เป่าเปา 10,135.00     ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
57 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,575.00         ไม่มี ร้านจอมปรีดาพาณิชย์ 16,575.00     ร้านจอมปรีดาพาณิชย์ 16,575.00     ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
58 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,500.00           ไม่มี บริษัทโกร๊ธซัพพลาย 4,500.00      บริษัทโกร๊ธซัพพลาย 4,500.00       ให้บริการรวดเร็ว

สม ่าเสมอ 
59 ซ้ือวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิง 10,933.50         ไม่มี ร้านธนัทธ์ชัย 10,933.50     ร้านธนัทธ์ชัย 10,933.50     ให้บริการรวดเร็ว

2-13 เม.ย.63 สม ่าเสมอ 
60 ซ้ือวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิง 4,652.40           ไม่มี ร้านธนัทธ์ชัย 4,652.40      ร้านธนัทธ์ชัย 4,652.40       ให้บริการรวดเร็ว

2-13 เม.ย.63 สม ่าเสมอ 
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เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา บริษัทฯ ห้างร้าน ราคา โดยสรุป

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วีธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

61 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,720.00           ไม่มี บ.โพส เฮลแคร์ 2,720.00      บ.โพส เฮลแคร์ 2,720.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

62 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 3,740.00           ไม่มี หจก.เป่าเปา 3,740.00      หจก.เป่าเปา 3,740.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 900.00             ไม่มี หจก.ธนพูลฮอด 900.00         หจก.ธนพูลฮอด 900.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

64 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 365.00             ไม่มี หจก.ธนพูลฮอด 365.00         หจก.ธนพูลฮอด 365.00         ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

65 จ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปิด 30,000.00         ไม่มี ร้านพีเจ เอ็นจิเนียริ ง 30,000.00     ร้านพีเจ เอ็นจิเนียริ ง 30,000.00     ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

66 จ้างเหมาซ่อมประตูทางเข้า-ออก 1,500.00           ไม่มี นายนิรันดร์ ปัญญามี 1,500.00      นายนิรันดร์ ปัญญามี 1,500.00       ให้บริการรวดเร็ว
หอผู้ป่วยใน สม ่าเสมอ 

67 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,000.00         ไม่มี บริษัท นอร์ทเทรินเมด 18,000.00     บริษัท นอร์ทเทรินเมด 18,000.00     ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 

68 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,000.00           ไม่มี หจก.ธนพูลฮอด 3,000.00      หจก.ธนพูลฮอด 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว
สม ่าเสมอ 
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แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

0758 ลว.2 มี.ค.63

 0759 ลว.2 มี.ค.63

0760 ลว.2 มี.ค.63

0761 ลว.2 มี.ค.63

0766 ลว.3 มี.ค.63

0767 ลว.3 มี.ค.63

0768 ลว.3 มี.ค.63

0774 ลว.4 มี.ค.63

0775 ลว.4 มี.ค.63

0781 ลว.5 มี.ค.63

0782 ลว.5 มี.ค.63

0788 ลว.6 มี.ค.63

0789 ลว.6 มี.ค.63

0795 ลว.9 มี.ค.63



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

0796 ลว.9 มี.ค.63

0797 ลว.9 มี.ค.63

0798 ลว.9 มี.ค.63

0804 ลว.10 ม.ีค.63

0805 ลว.10 ม.ีค.63

0806 ลว.10 ม.ีค.63

0807 ลว.10 ม.ีค.63

0808 ลว.10 ม.ีค.63

0809 ลว.10 ม.ีค.63

0811 ลว.11 ม.ีค.63

0812 ลว.11 ม.ีค.63

0813 ลว.11 ม.ีค.63

0814 ลว.11 ม.ีค.63

0818 ลว.12 ม.ีค.63

0819 ลว.12 ม.ีค.63



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

0825 ลว.13 ม.ีค.63

0826 ลว.13 ม.ีค.63

0827 ลว.13 ม.ีค.63

0828 ลว.13 ม.ีค.63

0829 ลว.13 ม.ีค.63

0830 ลว.13 ม.ีค.63

0834 ลว.16 ม.ีค.63

0835 ลว.16 ม.ีค.63

0836 ลว.16 ม.ีค.63

0837 ลว.16 ม.ีค.63

0841 ลว.17 ม.ีค.63

0842 ลว.17 ม.ีค.63

0848 ลว.18 ม.ีค.63

0849 ลว.18 ม.ีค.63

0855 ลว.18 ม.ีค.63

0871 ลว.23 ม.ีค.63



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

0872 ลว.23 ม.ีค.63

0873 ลว.23 ม.ีค.63

0878 ลว.24 ม.ีค.63

0879 ลว.24 ม.ีค.63

0880 ลว.24 ม.ีค.63

0881 ลว.24 ม.ีค.63

0885 ลว.25 ม.ีค.63

0886 ลว.25 ม.ีค.63

0893 ลว.26 ม.ีค.63

0894 ลว.26 ม.ีค.63

0895 ลว.26 ม.ีค.63

0896 ลว.26 ม.ีค.63

0901 ลว.27 ม.ีค.63

0902 ลว.27 ม.ีค.63

0903 ลว.27 ม.ีค.63



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

0904 ลว.27 ม.ีค.63

0908 ลว.30 ม.ีค.63

0909 ลว.30 ม.ีค.63

0910 ลว.30 ม.ีค.63

0915 ลว.31 ม.ีค.63

0916 ลว.31 ม.ีค.63

0917 ลว.31 ม.ีค.63

0918 ลว.31 ม.ีค.63


