
1 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 7,238.55                                                  1 พ.ค.62
จ านวน 8 รายการ บ.โตโยต้า เชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0841

2 ซ้ือลูกลอยระบบบ าบัดน้ าเสีย 14,445.00                                                1 พ.ค.62
ลูกลอย จ านวน 1 ชุด บ.โฟกสัเทค ใบส่ังซ้ือเลขที ่0842

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,659.99                                                  2 พ.ค.62
จ านวน 3 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์มา่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0851

4 จา้งท าป้ายไวนิล 450.00                                                    2 พ.ค.62
(โครงการ) จ านวน 1 ผืน ร้านป้ายมวิอิง้เจท็ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0852

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,900.00                                                  10 พ.ค.62
จ านวน 5 ร่ายการ บ.ไซเอนซ์เมด ใบส่ังซ้ือเลขที ่0911

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 750.00                                                    10 พ.ค.62
ถงุมอืล้วงรก no.6.5  จ านวน 5 กล่อง บ.ไซเอนซ์เมด ใบส่ังซ้ือเลขที ่0912

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 380.00                                                    10 พ.ค.62
ไกด์วาย  เด็กทารกแรกเกดิ จ านวน 2 อนั หจก.อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0913

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 27,496.00                                                13 พ.ค.62
จ านวน 6 รายการ หจก.อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0921

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,800.00                                                13 พ.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.ที.เอน็.เน็ตเวิร์ก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0922

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,179.00                                                  15 พ.ค.62
จ านวน 4 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0923

11 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 10,614.40                                                13 พ.ค.62
จ านวน 12 รายการ บ.โตโยต้า เชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0924

12 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 5,564.00                                                  14 พ.ค.62
ฟอร์ม Order doctor จ านวน 100 เล่ม หจก.เค.เอสวิชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่0931

13 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 3,175.00                                                  14 พ.ค.62
จ านวน 5 รายการ ร้านพรมสีดา ใบส่ังซ้ือเลขที ่0932

14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,500.00                                                  15 พ.ค.62
หลอดไฟเคร่ืองส่องห ูจ านวน 1 หลอด ฮอสพิทอล เอสเสท ใบส่ังซ้ือเลขที ่0941

15 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 6,050.00                                                  17 พ.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.อมรศูนยร์วมอเิลคทรอนิค ใบส่ังซ้ือเลขที ่0961

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,050.00                                                  17 พ.ค.62
กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน 1 รูป โอโ๋ปสเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0962

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,900.00                                                  17 พ.ค.62
ทีน่อน จ านวน 1 ผืน ทีน่อนปีนัง เชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0963

18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,559.60                                                21 พ.ค.62
จ านวน 3 รายการ บ.เอฟ.ซี.พี ใบส่ังซ้ือเลขที ่0971

19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 39,200.00                                                21 พ.ค.62
Syring Insulin  1 ml จ านวน 200กล่อง หจก.อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0972

20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,600.00                                                21 พ.ค.62
จ านวน 3 รายการ หจก.เอน็.เทค ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่0973

21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,019.20                                                  21 พ.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์มา่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0974

22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,320.00                                                  22 พ.ค.62

ไตรมาส 3  เดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง
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ไตรมาส 3  เดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

จ านวน 3 รายการ บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่0981
23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,400.00                                                  22 พ.ค.62

ผ้าอนามยัแบบหว่ง จ านวน 2 หบี เมอืงเหนือเวชภณัฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0982
25 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,274.20                                                  22 พ.ค.62

Gauze Bandage  4 นิว้ จ านวน 60 หอ่ บ.โอเร็ก เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0983
26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,250.00                                                  22 พ.ค.62

กระดาษเอ4 จ านวน 50 รีม หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0984
26 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 450.00                                                    22 พ.ค.62

ถา่นขนาด AA จ านวน 1 กล่อง บ.อมรศูนยร์วมอเิลคทรอนิค ใบส่ังซ้ือเลขที ่0985
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,900.00                                                  23 พ.ค.62

Mask จ านวน 200 กล่อง บ.ไบโอคอททอน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0991
28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,124.00                                                  23 พ.ค.62

จ านวน 5 รายการ หจก.อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0992
29 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 900.00                                                    23 พ.ค.62

ฝารองชักดครก จ านวน 1 อนั หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0993
30 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 5,562.00                                                  24 พ.ค.62

จ านวน 10 รายการ บ.สยามแมค็โคร ใบส่ังซ้ือเลขที ่1001
31 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 599.00                                                    24 พ.ค.62

กะทะไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง บ.สยามทีวี ใบส่ังซ้ือเลขที ่1002
32 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 2,180.00                                                  24 พ.ค.62

โต๊ะพับ จ านวน 4 ตัว บ.สยามแมค็โคร ใบส่ังซ้ือเลขที ่1003
33 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้า 1,800.00                                                  24 พ.ค.62

ชุดไมค์ลอย จ านวน 1 ชุด ประพันธ์ ออโต้ซาวน์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1004
34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,816.00                                                  27 พ.ค.62

จ านวน 3 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1011
35 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 140.00                                                    27 พ.ค.62

กระบอกไฟฉาย จ านวน 5 อนั ร้านเป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที ่1012
36 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 1,125.00                                                  27 พ.ค.62

แชมพูล้างรถ จ านวน 15 ขวด ร้านเป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที ่1013
37 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00                                                  28 พ.ค.62

จ านวน 3 รายการ บริษัท อนิเตอร์คอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1021
38 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,290.00                                                  28 พ.ค.62

จ านวน 2 รายการ ร้านต้ิงกิง้อิง้ค์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1022
39 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,000.00                                                  28 พ.ค.62

จ านวน 3 รายการ บ.ใจดี เชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1023

( นายสิทธโิชค ยาวชิัย ) ( นายธนภัทร พอจิตร )
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ
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นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

 ( นายธนิต บรรสพผล )


