
1 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9,690.00                                            3 ก.พ.63
กระดาษเอ4 จ านวน 85 รีม บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0617

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,826.00                                            3 ก.พ.63
จ านวน 8 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0618

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,440.00                                            3 ก.พ.63
จ านวน 3 รายการ หจก.เอ็นเทค ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0619

4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 15,160.00                                           3 ก.พ.63
(งค6768ชม) ยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น หจก.ส.เจริญยนต์2005 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0620

5 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 4,960.00                                            4 ก.พ.63
จ านวน 2 รายการ หจก.บอสตัน เมเนจเมนท์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0624

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,600.00                                            4 ก.พ.63
กระดาษEKG จ านวน 6 พับ บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0625

7 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 3,500.00                                            4 ก.พ.63
กระดาษเคร่ืองวดัความดัน จ านวน 100 ม้วน บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0626

8 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 12,000.00                                           5 ก.พ.63
ซองซิปใส 13x20 ซม. จ านวน 100 กิโลกรัม หจก.เค.เอส.วชิั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0631

9 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 12,000.00                                           5 ก.พ.63
ซองซิปใส 15x23 ซม. จ านวน 100 กิโลกรัม หจก.เค.เอส.วชิั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0632

10 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 26,000.00                                           5 ก.พ.63
สต๊ิกเกอร์เทอร์มอลติดซองยา จ านวน 100 ม้วน บ.เอ.ท.ีพี อิเตอร์เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0633

11 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 11,500.00                                           6 ก.พ.63
จ านวน 2 รายการ ร้าน เอส.ท.ีซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0638

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,404.00                                            6 ก.พ.63
จ านวน 2 รายการ บ.น าววิฒัน์การช่าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0639

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,960.00                                            6 ก.พ.63
จ านวน 2 รายการ บ.โกร๊ธ ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0640

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,224.00                                            6 ก.พ.63
จ านวน 3 รายการ บ.บีเวอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0641

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,449.90                                            6 ก.พ.63
จ านวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0642

16 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,643.80                                            7 ก.พ.63
เสาวทิยุ จ านวน 2 เคร่ือง บ.เวนเนอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0646

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 19,542.20                                           7 ก.พ.63
จ านวน 7 รายการ บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0647

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,250.00                                            7 ก.พ.63
Skintraction ผู้ใหญ ่จ านวน 5 ชุด บ.วอีาร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0648

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,040.00                                           7 ก.พ.63
จ านวน 2 รายการ บ.เอ็น.ท.ีที มาร์เก็ตต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0649

20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,700.00                                            7 ก.พ.63
Ivset จ านวน 1000 เซท บ.เมดิท็อป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0650

ไตรมาส 2 เดือน กุมภาพันธ ์2563
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง
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ไตรมาส 2 เดือน กุมภาพันธ ์2563
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

21 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,088.30                                           07-ก.พ.-63
(ขข-9644ชม) จ านวน 1 คัน บ.โตโยต้าเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0651

22 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 25,300.00                                           11 ก.พ.63
จ านวน 2 รายการ หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ ใบส่ังซ้ือเลขที่  0654

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,387.00                                            11 ก.พ.63
เข็มเบอร์ 18 จ านวน 100 กล่อง บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า ใบส่ังซ้ือเลขที่  0655

24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,700.00                                            11 ก.พ.63
canular จ านวน 300 เส้น บ.โกร๊ธ ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่  0656

25 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 120.00                                               11 ก.พ.63
เชือกฟาง จ านวน 1 แพ็ค ร้านอรัญญาเคร่ืองครัว ใบส่ังซ้ือเลขที่  0657

26 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 23,968.00                                           12 ก.พ.63
สต๊ิกเกอร์เทอร์มอล 5x3ซม.จ านวน 100 ม้วน หจก.เค.เอส.วชิั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่  0658

27 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,605.00                                            13 ก.พ.63
หมึก279A จ านวน 6 กล่อง บ.ติงกิงอิง้ค์ ใบส่ังซ้ือเลขที่  0668

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 23,000.00                                           13 ก.พ.63
mask จ านวน 500 กล่อง องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่  0669

29 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,167.00                                            14 ก.พ.63
พัดลมโคจร จ านวน 1 ตัว สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที่  0677

30 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,580.00                                            14 ก.พ.63
ฮาร์ดดิส 240GB จ านวน 2 อัน บ.วริชาคอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขที่  0678

31 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,020.00                                            17 ก.พ.63
จ านวน 2 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่  0684

32 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,215.00                                            17 ก.พ.63
(โครงการแม่และเด็ก) จ านวน 7 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่  0685

33 จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน 500.00                                               20 ก.พ.63
จ านวน 1 งาน ร้านอภิชาติแอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่  0707

34 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,800.00                                            21 ก.พ.63
(โครงการยาเสพติด63) จ านวน 30 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่  0714

35 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,400.00                                            22 ก.พ.63
(โครงการยาเสพติด63) หมึก285A จ านวน 2 กล่อง บ.วนิเนอร์อิง้ ใบส่ังซ้ือเลขที่  0715

36 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 49,750.00                                           24 ก.พ.63
จ านวน 8 รายการ บ.ไชยรุ่งเรือง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0721

37 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 35,600.00                                          25-ก.พ.-63
จ านวน 2 รายการ หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0728

( นายสิทธิโชค ยาวิชัย ) ( นายธนภทัร พอจติร )
เจา้หน้าที่ หวัหน้าเจา้หน้าที่
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ
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 ( นายธนิต บรรสพผล )
นายแพทยช์ านาญการพเิศษ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง


