
1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,509.60                                                  3 ส.ค.63

Needle no.21 จ านวน 80 กล่อง บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1508

2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 360.00                                                     3 ส.ค.63

จ านวน 2 รายการ ร้านพรมสสีดาพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1509

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,240.00                                                  4 ส.ค.63

(โครงการ) จ านวน 5 รายการ หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1515

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,000.00                                                  4 ส.ค.63

จ านวน 3 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1516

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,200.00                                                  4 ส.ค.63

จ านวน 3 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1517

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 280.00                                                     4 ส.ค.63

ใบพัดลม จ านวน 1 ตัว หจ.โชตนาการไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1518

7 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,016.50                                                  4 ส.ค.63

แบตเตอร่ี จ านวน 1 ตัว บ.เวนเนอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1519

8 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,800.00                                                  5 ส.ค.63

เหยือกน้ า   จ านวน 12 อัน หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1523

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 130.00                                                     5 ส.ค.63

มอเตอรืสวงิ  จ านวน 1 ตัว บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1524

10 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,590.00                                                  5 ส.ค.63

น้ ายาล้างจาน จ านวน 10 แกลลอน หจก.บอสตัน แมเนจเม้น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1525

11 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,317.00                                                  5 ส.ค.63

จ านวน 5 รายการ สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1526

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,720.00                                                 6 ส.ค.63

Syring 3 ml.  จ านวน 120 กล่อง หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1531

13 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,800.00                                                  7 ส.ค.63

แบตเตอร่ีรถยนต์  จ านวน 1 ตัว พิชัย มอเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1538

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,800.00                                                  11 ส.ค.63

(โครงการ) กระดาU/S   จ านวน 6 ม้วน บ. ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1553

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,400.00                                                  11 ส.ค.63

(โครงการ) Gel u/s   จ านวน 5 แกลลอน หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1554

16 ซ้ือวสัดุส านักงาน 900.00                                                     11 ส.ค.63

(โครงการ) จ านวน 2 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1555

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,750.00                                                  11 ส.ค.63

T-way     จ านวน 1500 ชิ้น บ.เคพีเค เมดิคอล  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1556

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,100.00                                                  13 ส.ค.63

ไตรมาส 4 เดือน สิงหาคม 2563
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง
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ไตรมาส 4 เดือน สิงหาคม 2563
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

กระดาษ NST   จ านวน 7 พับ บ. ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1561

19 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,750.00                                                  13 ส.ค.63

จ านวน 2 รายการ บ.วริชา คอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1562

20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,736.00                                                  13 ส.ค.63

ส าลีเล็ก   จ านวน 48 ถุง บ.ดีซีเอช ออริกา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1563

21 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,310.00                                                  13 ส.ค.63

จ านวน 3 รายการ หจก.วอีาร์ ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1564

22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,152.05                                                  14 ส.ค.63

จ านวน 5 รายการ บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1568

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,500.00                                                  14 ส.ค.63

Reddot  จ านวน 20 ซอง บ.อาร์เอ็กซ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1569

24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 52,269.60                                                 14 ส.ค.63

จ านวน 8 รายการ บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1570

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,335.30                                                  14 ส.ค.63

จ านวน 3 รายการ บ.ซิลลิค ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1571

( นายสิทธิโชค ยาวิชัย ) ( นายธนภทัร พอจติร )

เจา้หน้าที่ หวัหน้าเจา้หน้าที่

ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

เฉพาะเจาะจง

 ( นายธนิต บรรสพผล )
นายแพทยช์ านาญการพเิศษ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
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