
1 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,000.00                                            5 พ.ค.63
กล่องใส่เคร่ืองบันทึกภาพ จ านวน 2 กล่อง ร้านพีเจ เอนจิเนียร์ร่ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1065

2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 11,415.00                                           7 พ.ค.63
จ านวน 10 รายการ หจก.เสรี ภูพ่ิสิฐ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1073

3 จ้างท า พ.ร.บ.รถยนต์ 1,991.75                                            7 พ.ค.63
จ านวน 1 คัน บ.กรุงเทพ ประกันภัย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1074

4 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,745.00                                            8 พ.ค.63
อะไหล่เคร่ืองซักผ้า จ านวน 1 รายการ บ.เคเอช.ที เซ็นทรัล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1081

5 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,440.00                                            11 พ.ค.63
สบูเ่หลวล้างมือ จ านวน 8 แกลลอน หจก.บอสตัน เมเนจเม้น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1088

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9,120.00                                            12 พ.ค.63
กระดาถ่ายเอกสาร จ านวน 80 รีม บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1095

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 490.00                                               12 พ.ค.63
ใบมีดโกน จ านวน 2 กล่อง หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1096

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,588.00                                            13 พ.ค.63
จ านวน 7 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1103

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 22,630.00                                           14 พ.ค.63
จ านวน 7 รายการ หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1111

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,344.80                                            14 พ.ค.63
จ านวน 4 รายการ บ.โอเร๊กซ์ เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1112

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,844.00                                            14 พ.ค.63
จ านวน 3 รายการ บ.น าววิฒัน์การช่าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1113

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,200.00                                            15 พ.ค.63
กระดาษU/S จ านวน 4 ม้วน บริษัท ทีเอ็นเน็ตเวร์ิก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1118

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,500.00                                            15 พ.ค.63
กะดาษวดัความดัน จ านวน 100 ม้วน บริษัท ทีเอ็นเน็ตเวร์ิก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1119

14 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 13,000.00                                           18 พ.ค.63
ซองซิบใส23x27 จ านวน 100 กิโลกรัม หจก.เค.เอส.วชิั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1125

15 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,270.00                                            18 พ.ค.63
จ านวน 3 รายการ บ.วริชา คอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1126

16 ซ้ือวสัดุบริโภค 3,000.00                                            19 พ.ค.63
ข้าหอมมะลิ จ านวน 2 กระสอบ ร้านบุญศรีพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1133

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน 590.00                                               27 พ.ค.63
ป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย ร้านมิวอิง้เจ็ท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1178

18 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,069.00                                            28 พ.ค.63
พัดลมติดผนัง จ านวน 1 ตัว สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1185

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,900.00                                            28 พ.ค.63
เกย์อ๊อกซิเจน จ านวน 1 ชุด หสม.สุวดิา เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1186

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,658.00                                            29 พ.ค.63
จ านวน 10 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1192

ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 2563
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง
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ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 2563
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

21 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,250.00                                            29 พ.ค.63
T-way จ านวน 500 ชิ้น บ.เคพีเค เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1193

22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,104.00                                            29 พ.ค.63
ส าลีก้อนเล็ก จ านวน 72 ถุง บ.ดีซีเอช ออริกา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1194

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,494.00                                            29 พ.ค.63
จ านวน 3 รายการ บ.เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1195

( นายสิทธิโชค ยาวิชัย ) ( นายธนภทัร พอจติร )
เจา้หน้าที่ หวัหน้าเจา้หน้าที่
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

นายแพทยช์ านาญการพเิศษ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
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 ( นายธนิต บรรสพผล )


