
1 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 790.00                                                 2 ธ.ค.62
จ านวน 4 รายการ ร้านธนพูล ฮอด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0312

2 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 450.00                                                 2 ธ.ค.62
มิเตอร์พ่วง จ านวน 1 ตัว สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0313

3 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 199.00                                                 2 ธ.ค.62
แบตเตอร่ีชาร์ท AAA  จ านวน 1 แพ็ค หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0314

4 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 4,102.00                                               2 ธ.ค.62
จ านวน 7 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0315

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00                                               2 ธ.ค.62
แผ่น CD จ านวน 4 กล่อง ร้านธนพูล ฮอด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0316

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,863.00                                               2 ธ.ค.62
จ านวน 23 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0317

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,040.00                                               3 ธ.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.เอฟ.ซี.พี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0323

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 23,688.00                                             3 ธ.ค.62
จ านวน 10 รายการ หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0324

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,400.00                                               3 ธ.ค.62
กระดาษ EKG Newtech จ านวน 4 พับ บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0325

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,516.00                                               3 ธ.ค.62
จ านวน 3 รายการ หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0326

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,317.00                                               4 ธ.ค.62
Mask จ านวน 100 กล่อง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0330

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,985.00                                               4 ธ.ค.62
จ านวน 3 รายการ บ. บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0331

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 22,077.50                                             4 ธ.ค.62
จ านวน 7 รายการ บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0332

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,520.00                                               4 ธ.ค.62
จ านวน 2 รายการ หจก.เอ็นเทค ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0334

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,160.00                                               4 ธ.ค.62
Red dot ผู้ใหญ ่จ านวน 12 ซอง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0335

16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,000.00                                               6 ธ.ค.62
Bowie&Dick  Test จ านวน 100 ชิ้น หจก.คลีนซาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0339

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,745.00                                               6 ธ.ค.62
Blood transfusion set จ านวน 250 เซต บ.ดีเคเอสเอช ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0340

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,509.60                                               6 ธ.ค.62
Needle dispos 18*1 1/2 จ านวน 80 กล่อง บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0341

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,250.00                                               6 ธ.ค.62
T-way จ านวน 10 กล่อง บ.เคพีเค เมดิคอล จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0342

20 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 1,170.00                                               6 ธ.ค.62
จ านวน 2 รายการ หจก. ส.เจริญยนต์ 2005 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0343
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ไตรมาส 1 เดือน ธนัวาคม 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563
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21 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,427.19                                               6 ธ.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.เบตเตอร์ เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0344

22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,200.00                                               9 ธ.ค.62
IV Catheter no.24 จ านวน 500 ชิ้น หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0347

23 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,700.00                                               9 ธ.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ. อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0348

24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,800.00                                               9 ธ.ค.62
Gauze พับ8 3*4 จ านวน 200 ห่อ บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0349

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,820.00                                             9 ธ.ค.62
จ านวน 4 รายการ บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0350

26 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,750.00                                               11 ธ.ค.62
ถุงขยะด า 30*40 จ านวน 50 กิโลกรัม ร้าน เอ.ท.ีพี.1999 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0353

27 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 30,000.00                                             11 ธ.ค.62
สต๊ิกเกอร์เนือ้กึง่มัน จ านวน 100 ม้วน บ.เชียงใหม่ เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0354

28 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,160.00                                               11 ธ.ค.62
จ านวน 2 รายการ หจก.บอสตัน เมเนจเมนท์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0355

29 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,310.00                                               11 ธ.ค.62
(โครงการ To be Number1) จ านวน 3 รายการ ฮอดเซ็นเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0356

30 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,680.00                                               11 ธ.ค.62
จ านวน 3 รายการ บ.วริชา คอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0357

31 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,350.00                                               12 ธ.ค.62
เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง บ.วริชา คอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0361

32 ซ้ือวสัดุบริโภค (16-30 ธ.ค.62) 6,865.00                                               12 ธ.ค.62
จ านวย 1 รายการ นายกิติราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0362

33 ซ้ือวสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,880.00                                               12 ธ.ค.62
จ านวน 3 รายการ บ.วริชา คอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0363

34 จ้างติดต้ังท่อดูดอากาศ 21,700.00                                             13 ธ.ค.62
จ านวน 1 งาน บ.เอสซีซี โปรเกรสชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0369

35 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ 7,593.45                                               13 ธ.ค.62
(17-31 ธ.ค.62) ธนัทธช์ัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0370

36 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง รีเฟอร์ 16,455.80                                             13 ธ.ค.62
(17-31 ธ.ค.62) ธนัทธช์ัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0371

37 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,224.95                                               17 ธ.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0383

38 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,080.00                                               19 ธ.ค.62
จ านวน 3 รายการ บ.เอฟ.ซี.พี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0399

39 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,237.20                                               19 ธ.ค.62
Dis Syring 10 ml. จ านวน 24 กล่อง บ.ดีเคเอสเอช ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0400

40 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,200.00                                               19 ธ.ค.62
k-Y แบบซอง จ านวน 800 ซอง บ.โพส เฮลแคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0401

41 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,625.00                                               20 ธ.ค.62
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ไตรมาส 1 เดือน ธนัวาคม 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

จ านวน 5 รายการ หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0407
42 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,500.00                                               23 ธ.ค.62

บ.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0413
43 จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 2,500.00                                               23 ธ.ค.62

ร้านอภิชาติแอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0414
44 จ้างติดต้ังกระจกห้องพักแพทย์ 6,000.00                                               23 ธ.ค.62

นายนิรันดร์ ปัญญามี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0415
45 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 40,000.00                                             24 ธ.ค.62

บ.ซีเอ็มเมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0421
46 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 10,983.55                                             25 ธ.ค.62

ทะเบียน ขพ1067 ชม. บ.โตโยต้าเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0429
47 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 900.00                                                 25 ธ.ค.62

ร้านซีเกมส์การค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0430
48 ซ้ือวสัดุบริโภค 3,000.00                                               26 ธ.ค.62

ร้านบุญศรี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0437
49 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,949.00                                               26 ธ.ค.62

สุพาพร เฟอร์มินิมาร์ท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0438
50 ซ้ือวสัดุบริโภค (1-15 ม.ค.63) 7,016.00                                               26 ธ.ค.62

นายกิติราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0439
51 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง รีเฟอร์ 10,182.75                                             27 ธ.ค.62

(3-16 ม.ค.63) ธนัทธช์ัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0443
52 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ 6,513.10                                               27 ธ.ค.62

(5-16 ม.ค.63) ธนัทธช์ัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0444
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