
1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,163.20                                                  1 ม.ิย.63

Transpore จ านวน 36 กล่อง บ.ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1201

2 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,926.00                                                  1 ม.ิย.63

คลิบแอมไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1202

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,141.80                                                  2 ม.ิย.63

จ านวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1208

4 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,960.00                                                  2 ม.ิย.63

จ านวน 2 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1209

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,250.00                                                  2 ม.ิย.63

T-way   จ านวน 500 ชิ้น บ.เคพีเค เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1210

6 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 7,056.00                                                  2 ม.ิย.63

เส้ือกันฝน   จ านวน 504 ตัว หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1211

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,000.00                                                  4 ม.ิย.63

กระดาษEKG  จ านวน 10 พับ บ.ทีเอ็นเน็ตเวร์ิก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1215

8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00                                                  4 ม.ิย.63

แผ่นซีดี   จ านวน 5 กล่อง หจก.ธนพูล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1216

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,332.00                                                  5 ม.ิย.63

จ านวน 2 รายการ บ.พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1222

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,500.00                                                  5 ม.ิย.63

Injectionpung จ านวน 1000 ชิ้น บ.บีเวอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1223

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 33,431.00                                                 5 ม.ิย.63

จ านวน 9 รายการ หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1224

12 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 335.00                                                     5 ม.ิย.63

ถ่านขนาดD    จ านวน 1 กล่อง หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1225

13 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,890.00                                                  5 ม.ิย.63

จ านวน 3 รายการ บริษัท ทีเอ็นเน็ตเวร์ิก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1226

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 26,152.20                                                 8 ม.ิย.63

จ านวน 6 รายการ บ.โอเร็ก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1231

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,800.00                                                  8 ม.ิย.63

Gauzeพับ  จ านวน 200 ห่อ บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1232

16 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 520.00                                                     8 ม.ิย.63

จ านวน 2 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1233

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,400.00                                                  9 ม.ิย.63

อัลตร้าซาวเจล   จ านวน 5 แกลลอน หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1238

18 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ 55,000.00                                                 9 ม.ิย.63
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ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน 2563
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง
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รถจักรยานยนต์  จ านวน 1 คัน บ.นิยมพานิช ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1239

19 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 275.00                                                     9 ม.ิย.63

ถุงขยะแดง  จ านวน 5 กิโลกรัม บ.เชียงใหม่พลาสติก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1240

20 จ้างเหมาติดต้ังพัดลมดูดอากาศ 2,000.00                                                  9 ม.ิย.63

จ านวน 1 งาน นายจิรายุทธ เดินฉาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1241

21 ซ้ือวสัดุส านักงาน 750.00                                                     10 ม.ิย.63

จ านวน 2 รายการ ต.เต่า สปอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1245

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,247.00                                                  10 ม.ิย.63

ใส้กรองเคร่ืองฟอกอากาศ จ านวน  3 ชิ้น ร้านรัตนภัณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1246

23 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,000.00                                                  12 ม.ิย.63

โปรแกรมคลังเวชภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด ร้านเอ็มไอเอ็ม คอมพิวเตอร์ซอฟ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1261

24 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,200.00                                                  12 ม.ิย.63

ชักโครกแบบราด   จ านวน 1 ตัว ร้านพรมสีดา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1262

25 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,069.00                                                  15 ม.ิย.63

พัดลมติดผนัง  จ านวน 1 ตัว สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1268

26 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 180.00                                                     15 ม.ิย.63

ยางในรถเข้นตัดหญา้  จ านวน 2 เส้น อติคุณรวมอะไหล่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1269

27 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 31,030.00                                                 15 ม.ิย.63

จ านวน 1 งาน บ.ไบโอแลบ เซ็นเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1270

28 ซ้ือวสัดุบริโภค 6,051.00                                                  16 ม.ิย.63

(17-30 ม.ิย.63) จ านวน 1งาน นายกิติราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1275

29 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 7,560.00                                                  17 ม.ิย.63

จ านวน 28 รายการ ร้านพรมสีดา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1283

30 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 8,279.40                                                  17 ม.ิย.63

(18-30 ม.ิย.63) จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธช์ัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1284

31 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 4,018.50                                                  17 ม.ิย.63

(18-30 ม.ิย.63) จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธช์ัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1285

32 ซ้ือวสัดุส านักงาน 14,744.60                                                 22 ม.ิย.63

ผงดับเพลิง  จ านวน 5 รายการ บ.เชียงใหม่การดับเพลิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1305

33 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 6,400.00                                                  23 ม.ิย.63

สติกเกอร์ฉลากยาน้ า จ านวน 20,000 ดวง ร้านเอส.ท.ีซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1313

34 ซ้ือวสัดุส านักงาน 700.00                                                     26 ม.ิย.63

อะแด็บเตอร์   จ านวน 2 ตัว ร้าน พีเจ เอ็นจิเนียร่ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1335

35 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 1,340.00                                                  26 ม.ิย.63

แก็สหุงต้ม   จ านวน 2 ถัง ร้านซีเกมส์การค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1336

36 ซ้ือวสัดุส านักงาน 700.00                                                     29 ม.ิย.63
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จ านวน 2 รายการ ร้าน พีเจ เอ็นจิเนียร่ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1343

37 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,200.00                                                  29 ม.ิย.63

(โครงการผู้สูงอาย)ุ จ านวน 2 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1344

38 จ้างท าป้ายไวนิล 360.00                                                     30 ม.ิย.63

(โครงการผู้สูงอาย)ุ จ านวน 1 ป้าย ร้านมิวอิง้เจท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1351

39 จ้างถ่ายเอกสาร 500.00                                                     30 ม.ิย.63

(โครงการผู้สูงอาย)ุ จ านวน 1 รายการ ร้านเคพีโฟโต้ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1352

( นายสิทธิโชค ยาวิชัย ) ( นายธนภทัร พอจติร )
เจา้หน้าที่ หวัหน้าเจา้หน้าที่
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ
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 ( นายธนิต บรรสพผล )
นายแพทยช์ านาญการพเิศษ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
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