
1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,664.75                                                1 พ.ย.62
หมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 1 ชุด บ.ฟูจ ิซีร็อก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0159

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,800.00                                               1 พ.ย.62
กรวยน้ าด่ืม จ านวน 9 ลัง หสม.สุวิดา เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0160

3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,750.00                                                1 พ.ย.62
จ านวน 2 รายการ ร้านเอส.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่0161

4 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 5,564.00                                                4 พ.ย.62
บิลเล่ม Docter order จ านวน 100 เล่ม หจก.เค.เอส.วิชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่0167

5 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 4,815.00                                                4 พ.ย.62
บิลเล่มค ายนิยอมใหก้ารรักษา จ านวน 100 เล่ม หจก.เค.เอส.วิชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่0168

6 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 5,885.00                                                4 พ.ย.62
บิลเล่ม ฟอร์มปรอท จ านวน 100 เล่ม หจก.เค.เอส.วิชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่0169

7 วัสดุส านักงาน 2,708.00                                                4 พ.ย.62
จ านวน 3 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0170

8 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 5,657.09                                                4 พ.ย.62
(ขข-9644ชม) จ านวน 1 งาน บ.โตโยต้าเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0171

9 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 20,926.00                                               4 พ.ย.62
จ านวน 5 รายการ หจก.ภูพ่ิสิฐ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0172

10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,420.00                                                5 พ.ย.62
จ านวน 2 รายการ บ.ดีเอชซี ออริกา ใบส่ังซ้ือเลขที ่0174

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,276.00                                                5 พ.ย.62
จ านวน 3 รายการ บ.ดีเคเอสเอช ใบส่ังซ้ือเลขที ่0175

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,800.00                                                5 พ.ย.62
กระดาษ EKG จ านวน 8 พับ บ.ทีเอน็ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่0176

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,100.00                                                6 พ.ย.62
Extension Tube 18" จ านวน 100 ชิ้น บ.พีพีเอส ใบส่ังซ้ือเลขที ่0181

14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,440.00                                                6 พ.ย.62
จ านวน 2 รายการ บ.เอฟ.ซี.พี ใบส่ังซ้ือเลขที ่0182

15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,964.58                                                6 พ.ย.62
จ านวน  4 รายการ บ.โอเร็ก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0183

16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,363.00                                               6 พ.ย.62
จ านวน 15 รายการ หจก.อนิสทูรเมน้ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0184

17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 28,000.00                                               7 พ.ย.62
จ านวน 6 รายการ บ.เซนต์เมด ใบส่ังซ้ือเลขที ่0189

18 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 2,332.00                                                7 พ.ย.62
พัดลมโคจร 16 นิว้ จ านวน 2 ตัว สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่0190

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,800.00                                                14 พ.ย.62
กล่องพลาสติกล้ินชัก 4 ชั้น จ านวน 4 ตัว หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที ่0227

20 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 846.00                                                   14 พ.ย.62
จ านวน 5 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที ่0228

21 จา้งลากรถยนต์ (ขห3608ชม) 4,500.00                                                15 พ.ย.62

ไตรมาส 1 เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง
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ไตรมาส 1 เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

จ านวน 1 งาน ว่าที ่ร.ต.ปฏภิาณ นันต๊ะแกว้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0233
22 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 458.00                                                   15 พ.ย.62

จ านวน 2 รายการ ร้านธนพูล ใบส่ังซ้ือเลขที ่0234
23 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00                                                15 พ.ย.62

แผ่น CD-R บรรจ ุ จ านวน 4 กล่อง ร้านธนพูล ใบส่ังซ้ือเลขที ่0235
24 จา้งเจาะส ารวจดิน 21,400.00                                               18 พ.ย.62

จ านวน 1 งาน บ.พันธ์วิศวกรรม คอนซัสเตนกรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0241
25 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 1,069.00                                                18 พ.ย.62

พัดลมติดผนัง 16 นิว้ จ านวน 1 ตัว สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่0242
26 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 2,800.00                                                18 พ.ย.62

จ านวน 2 รายการ บ.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่0244
27 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 402.00                                                   28 พ.ย.62

จ านวน 3 รายการ หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0301
28 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 7,918.00                                                28 พ.ย.62

จ านวน  4 รายการ บ.เวนเนอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0302
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