
1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 695.50                                           1 มี.ค.62
แท่นชาร์จและอะเดปเตอร์ จ านวน 1 ตัว บ.เวนเนอร์ ประเทศไทย ใบส่ังซ้ือเลขที ่0541

2 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 900.00                                           1 มี.ค.62
จ านวน 2 รายการ ร้านอภชิาติแอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0542

3 จา้งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 83,625.00                                       1 มี.ค.62
เดือน มนีาคม 2562 บ.โตโมกราฟ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0543

4 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 900.00                                           4 มี.ค.62
จ านวน 2 รายการ ร้านอภชิาติแอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0547

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 500.00                                           4 มี.ค.62
ใบมดีเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ จ านวน 1 ชุด บ.วิรชา คอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที ่0548

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,893.90                                        4 มี.ค.62
Nylon no.3/0 จ านวน 6 กล่อง บ.ดีเคเอสเอช ใบส่ังซ้ือเลขที ่0549

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 130,500.00                                     5 มี.ค.62
เคร่ืองนึง่แรงดันไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง หจก.ซีเอม็เมด ใบส่ังซ้ือเลขที ่0554

8 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 10,315.00                                       5 มี.ค.62
จ านวน 6 รายการ โรงงานเมทัลซีท พจเจริญ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0555

9 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,500.00                                        5 มี.ค.62
จ านวน 1 รายการ ร้านบุญศรีพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0556

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,968.00                                        6 มี.ค.62
จ านวน 10 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0561

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00                                        6 มี.ค.62
จ านวน 2 รายการ บริษัท อนิเตอร์คอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0562

12 จา้งท า พรบ รถยนต์ 645.21                                           6 มี.ค.62
จ านวน 1 คัน บ.ไทยศรีประกนัภยั ใบส่ังซ้ือเลขที ่0563

13 จา้งท า พรบ รถยนต์ 645.21                                           6 มี.ค.62
จ านวน 1 คัน บ.ไทยศรีประกนัภยั ใบส่ังซ้ือเลขที ่0564

14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,882.00                                       7 มี.ค.62
จ านวน 16 รายการ หจก.อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0566

15 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 5,550.00                                        7 มี.ค.62
น้ ายาขจดัคราบเลือด จ านวน 3 ถงั หจก.บอสตัน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0567

16 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 129,000.00                                     7 มี.ค.62
งบค่าเส่ือม 70% บ.วิรชาคอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที ่0568

17 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 17,160.00                                       7 มี.ค.62
งบค่าเส่ือม 70% บ.วิรชาคอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที ่0569

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.00                                        8 มี.ค.62
(โครงการ) จ านวน 4 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0575

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 750.00                                           8 มี.ค.62
(โครงการ) จ านวน 3 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0576

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 750.00                                           11 มี.ค.62
(โครงการ) จ านวน 3 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0582

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,625.00                                        11 มี.ค.62
(โครงการ) จ านวน 4 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0583

22 จา้งถา่ยเอกสาร 1,000.00                                        11 มี.ค.62

ไตรมาส 2  เดือนมีนาคม 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง
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ไตรมาส 2  เดือนมีนาคม 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

(โครงการ) จ านวน 2 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0584
23 จา้งท าป้ายไวนิล 6,729.00                                        11 มี.ค.62

(โครงการ) จ านวน 1 รายการ ร้านป้ายมวิอิง้เจท็ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0585
25 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 5,990.00                                        12 มี.ค.62

โทรศัพท์เคล่ือนที ่จ านวน 1 เคร่ือง ร้านต้นขา้วโมบาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่0589
26 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 9,885.73                                        12 มี.ค.62

 จ านวน 8 รายการ บ.โตโยต้า เชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0590
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 838.00                                           14 มี.ค.62

ใบมดีโกน จ านวน 2 แพ็ค บ.สยามแมค็โคร ใบส่ังซ้ือเลขที ่0601
28 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 7,348.00                                        14 มี.ค.62

จ านวน 15 รายการ บ.สยามแมค็โคร ใบส่ังซ้ือเลขที ่0602
29 จา้งถา่ยเอกสาร 1,480.00                                        14 มี.ค.62

จ านวน 4 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0603
30 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 1,335.00                                        15 มี.ค.62

แชมพูล้างรถ จ านวน 15 ขวด บิก๊ซี ใบส่ังซ้ือเลขที ่0607
31 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 470.00                                           15 มี.ค.62

จ านวน 2 รายการ บ.เอก-ชัย ดิสทริบิชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่0608
32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,640.00                                        18 มี.ค.62

สมดุทะเบียนจา่ย จ านวน 12 เล่ม โปรเจค็ กรุป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0614
33 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 900.00                                           18 มี.ค.62

แกส๊หงุต้ม จ านวน 2 ถงั ร้านซีเกมส์การค้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่0615
34 จา้งท าป้ายไวนิล 640.00                                           18 มี.ค.62

จ านวน 1 ป้าย ร้านป้ายมวิอิง้เจท็ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0616
35 ซ้ือวัสดุบริโภค 6,687.00                                        18 มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ นายกติราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0617
36 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,800.00                                        19 มี.ค.62

จ านวน 5 รายการ หจก.เอน็.เทค ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่0620
37 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,457.00                                        19 มี.ค.62

จ านวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์มา่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0621
38 จา้งเหมาติดต้ังผ้ามา่น 8,538.60                                        19 มี.ค.62

จ านวน 1 งาน ตอย ผ้ามา่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่0622
39 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 15,000.00                                       20 มี.ค.62

กระดาษสต๊ิกเกอร์ จ านวน 50 มว้น บ.เอ.ที.พ.ีอนิเตอร์ เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่0625
40 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 26,000.00                                       20 มี.ค.62

กระดาษสต๊ิกเกอร์เทอร์มอล จ านวน 100 มว้น บ.เอ.ที.พ.ีอนิเตอร์ เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่0626
41 จา้งถา่ยเอกสาร 1,200.00                                        20 มี.ค.62

จ านวน 4 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0627
42 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 3,541.30                                        20 มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0628
43 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 12,972.45                                       20 มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0629

44 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,900.00                                        21 มี.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.ไบโอคอททอน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0631
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ไตรมาส 2  เดือนมีนาคม 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

45 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,384.00                                        21 มี.ค.62
Needle dispos 18 *1 1/2 จ านวน 100 กล่อง บ.ซิลลิค ฟาร์มา่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0632

46 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,632.20                                        21 มี.ค.62
Needle dispos  21 *1 1/2 จ านวน 60 กล่อง บ.ซิลลิค ฟาร์มา่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0633

47 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,350.00                                        22 มี.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.ที.เอน็.เน็ตเวิร์ก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0638

48 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 12,000.00                                       22 มี.ค.62
กรวยน้ าด่ืม จ านวน 10 ลัง หสม.สุวิดา ใบส่ังซ้ือเลขที ่0639

49 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,142.50                                        25 มี.ค.62
จ านวน 6 รายการ บ.บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี ใบส่ังซ้ือเลขที ่0645

50 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,419.10                                        25 มี.ค.62
จ านวน 3 รายการ บ.ดีเคเอสเอช ใบส่ังซ้ือเลขที ่0646

51 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 83,665.00                                       25 มี.ค.62
จ านวน 14 รายการ หจก. อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0647

52 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,500.00                                        26 มี.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.ที.เอน็.เน็ตเวิร์ก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0652

53 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 2,450.00                                        26 มี.ค.62
กระดาษเคร่ืองวัดความดัน จ านวน 70 มว้น บ.ที.เอน็.เน็ตเวิร์ก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0653

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 800.00                                           26 มี.ค.62
ใบมดีเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ จ านวน 1 ชุด บ.วิรชาคอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที ่0654

55 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 16,900.00                                       26 มี.ค.62
เคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง บ.วิรชาคอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที ่0655

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,694.00                                        27 มี.ค.62
จ านวน 9 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0661

57 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,000.00                                       27 มี.ค.62
จ านวน 15 รายการ หจก. อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0662

58 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 7,800.00                                        27 มี.ค.62
จ านวน 10 รายการ สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่0663

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,985.00                                        27 มี.ค.62
จ านวน 1 เดือน น้ าด่ืมเพือ่ชุมชนดอยเต่า ใบส่ังซ้ือเลขที ่0664

60 ซ้ือวัสดุบริโภค 8,485.00                                        27 มี.ค.62
จ านวน 1 รายการ นายกติราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0665

61 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,880.00                                        28 มี.ค.62
ซองบรรจเุคร่ืองส่งนึง่ 6" จ านวน 4 มว้น บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่0670

62 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,430.00                                        28 มี.ค.62
ซองบรรจเุคร่ืองส่งนึง่ 4" จ านวน 7 มว้น บ.ดีเอชซี เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0671

63 จา้งซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 11,235.00                                       28 มี.ค.62
จ านวน 1 งาน บ.ซี.เอน็.เค เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0672

64 จา้งเหมาบุคคลรายวัน 9,600.00                                        28 มี.ค.62
พนักงานเปล นายอภสิิทธิ์ กนัทะโน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0673

65 จา้งเหมาบุคคลรายวัน 14,880.00                                       28 มี.ค.62
พนักงานขบัรถ นายวินัย ยวุเวก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0674

66 จา้งขนยา้นขยะติดเชื้อ 2,616.00                                        28 มี.ค.62
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ไตรมาส 2  เดือนมีนาคม 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

จ านวน 1 เดือน หจก.ส.เรืองโรจน์ สระบุรี ใบส่ังซ้ือเลขที ่0675
67 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 25,000.00                                       29 มี.ค.62

ด้ามกรอความเร็วสูง จ านวน 2 ชิ้น บ.เอม็มเีน้น ใบส่ังซ้ือเลขที ่0679
68 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,520.00                                        29 มี.ค.62

จ านวน 2 รายการ ร้าน เอทีพี 1999 ใบส่ังซ้ือเลขที ่0680
69 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 3,802.50                                        29 มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0681
70 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 12,559.65                                       29 มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0682
71 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 10,807.90                                       29 มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ บ.แฝดสาม ศรีจอมทอง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0683
72 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 7,819.59                                        29 มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ บ.แฝดสาม ศรีจอมทอง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0684
73 จา้งขนยา้ยขยะมลูฝอย 4,977.00                                        29 มี.ค.62

จ านวน 1 เดือน หจก.สิงหเ์หลียว ใบส่ังซ้ือเลขที ่0685
74 จา้งเหมาบริการอนิเตอร์เน็ต 10,022.00                                       29 มี.ค.62

จ านวน 1 เดือน บ.กสท โทรคมนาคม ใบส่ังซ้ือเลขที ่0686
75 ค่าบริการติดตามรถ GPS 374.50                                           29 มี.ค.62

จ านวน 1 เดือน บ.เอก็เซ็นส์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0687

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


