
1 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,062.00                                            3 ม.ค.63
จ านวน 19 รายการ ร้านพรมสีดาพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0459 

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 2,800.00                                            3 ม.ค.63
รถเข็นพับได้ จ านวน 1 ตัว หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0460

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,000.00                                            6 ม.ค.63
กระดาษ EKG จ านวน 5 พับ บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0467

4 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,820.00                                            6 ม.ค.63
Nasogoscrit Tube 18" จ านวน 260 เส้น บ.พี.พี.เอส ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0468

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,736.00                                            6 ม.ค.63
ส าลีก้อนเล็ก ขนาด 0.35 กรัม จ านวน 48 ถุง บ.ดีเอชซี ออริกา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0469

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,107.00                                            7 ม.ค.63
จ านวน 17 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0474

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,942.50                                            7 ม.ค.63
Autoclave 1/2 นิว้ จ านวน 50 ม้วน บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0475

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,084.20                                            7 ม.ค.63
จ านวน 3 รายการ บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0476

9 ซ้ือวสัดุประปา 900.00                                               7 ม.ค.63
คลอรีน จ านวน 4 ถัง หจก.บีบีที เคมีคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0477

10 จ้างท าป้ายไวนิล 720.00                                               7 ม.ค.63
จ านวน 1 ป้าย ร้านมิวอิง้ค์เจ็ท ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0478

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 19,355.00                                           8 ม.ค.63
จ านวน 8 รายการ หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0481

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,720.00                                            8 ม.ค.63
ถุงมือยาง เบอร์ S จ านวน 40 กล่อง หจก.เอ็นเทค ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0482

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,750.00                                            8 ม.ค.63
Injection Plug จ านวน 500 ชิ้น บ.บีเวอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0483

14 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,600.00                                            9 ม.ค.63
(นข769 ชม) จ านวน 1 คัน หจก.ส.เจริญยนต์2005 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0488

15 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,760.00                                            10 ม.ค.63
จ านวน 2 รายการ หจก.บอสตัน เมเนจเมนท์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0497

16 จ้างท าหลังคาครอบถนน 83,000.00                                           10 ม.ค.63
หน้าผู้ป่วยนอก จ านวน 1 งาน หจก.สันติสุขธรุกิจ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0498

17 จ้างกัน้ห้องเวชระเบียน 18,000.00                                           10 ม.ค.63
จ านวน 1 งาน หจก.สันติสุขธรุกิจ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0499

18 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 14,000.00                                           14 ม.ค.63
ซองซิปสีชาไม่พิมพ์ จ านวน 100 กิโลกรัม หจก.เค.เอส.วชิั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0511

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,163.20                                            14 ม.ค.63
จ านวน 3 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0512

20 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 950.00                                               14 ม.ค.63
โทรศัพทืต้ังดต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง บ.นิยมพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0513

ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2563
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง



ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2563
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

21 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,400.00                                            15 ม.ค.63
หมึก HP285A จ านวน 8 กล่อง บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ ใบส่ังซ้ือเลขที่  0518 

22 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 10,700.00                                           15 ม.ค.63
ซองซิปก่อน-หลังอาหาร จ านวน 40000 ซอง หจก.เค.เอส.วชิั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่  0519

23 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 775.00                                               15 ม.ค.63
ถังขยะขาเหยียบ18ลิตร จ านวน 5 ใบ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่  0520

24 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 199.00                                               15 ม.ค.63
แบตชาร์ต โทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 1 แพ็ค หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่  0521

25 ซ้ือวสัดุบริโภค 7,309.00                                            15 ม.ค.63
(17-31 ม.ค.63) จ านวน 1 ราย นายกิติราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที่  0522

26 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,447.00                                            16 ม.ค.63
จ านวน 10 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่  0528

27 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 530.00                                               16 ม.ค.63
กล่องล้อเล่ือน100ลิตร จ านวน 2 ใบ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที่  0529

28 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 9,232.00                                            16 ม.ค.63
(18-30 ม.ค.63) รีเฟอร์ จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธช์ัย ใบส่ังซ้ือเลขที่  0530

29 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 3,894.75                                            16 ม.ค.63
(17-30 ม.ค.63) รถยนต์ จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธช์ัย ใบส่ังซ้ือเลขที่  0531

30 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,300.00                                            17 ม.ค.63
จ านวน 2 รายการ หจก.โชตนาการไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที่  0534

31 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,262.00                                            17 ม.ค.63
จ านวน 6 รายการ ร้านธนพูลฮอด ใบส่ังซ้ือเลขที่  0535

32 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,000.00                                            17 ม.ค.63
(นข-4ฃ769ชม) จ านวน 1 คัน ร้านพิชัย มอเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่  0536

33 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 130.00                                               21 ม.ค.63
ยางรัดของ จ านวน 2 ถุง ร้านอรัญญาเคร่ืองครัว ใบส่ังซ้ือเลขที่  0548

34 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,000.00                                            21 ม.ค.63
ใส้กรองน้ า จ านวน 10 อัน หจก.นอร์ทเทิร์น ใบส่ังซ้ือเลขที่  0549

35 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,000.00                                            22 ม.ค.63
หมอนหุม้พีวซีี จ านวน 10 ใบ หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0557

36 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,200.00                                            23 ม.ค.63
เข็มขัดรัดผู้ป่วย 10 เส้น นายสุวทิย์ แปงใจ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0564

37 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,513.79                                            23 ม.ค.63
(งค-6768ชม) จ านวน 1 คัน บ.โตโยต้าเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0565

38 ซ้ือวสัดุบริโภค 6,806.00                                            28 ม.ค.63
(2-16 ก.พ.63) จ านวน 1 รายการ นายกิติราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0587

39 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 900.00                                               28 ม.ค.63
แก็สหุงต้ม จ านวน 2 ถัง ร้านซีเกมส์การค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0588

40 ซ้ือวสัดุบริโภค 3,000.00                                            28 ม.ค.63
ข้าวหอมมะลิ จ านวน 2 ถัง ร้านบุญศรี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0589

41 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,500.00                                            29 ม.ค.63
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ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2563
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

Mask จ านวน 100 กล่อง บ.บางกอกอินเตอร์แล็บ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0594
42 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 4,815.00                                            30 ม.ค.63

จ านวน 1 งาน บ.ไทยเทค เยนเนอร์เรเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่  0601
43 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 8,134.00                                            30 ม.ค.63

(ขก5052ชม) จ านวน 1 งาน หจก.ส.เจริญยนต์2005 ใบส่ังซ้ือเลขที่  0602
44 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,173.00                                            31 ม.ค.63

จ านวน 2 รายการ บ.เบตเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0608
45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,480.00                                            31 ม.ค.63

จ านวน 3 รายการ บ.เคพีเค เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0609
46 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,237.20                                            31 ม.ค.63

Syring 10 ซีซี  จ านวน 24 กล่อง บดีเคเอสเอช ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0610
47 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 23,985.00                                           31 ม.ค.63

จ านวน 5 รายการ หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0611
48 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 31,751.00                                           31 ม.ค.63

จ านวน 16 รายการ หจก.อินสทูรเม้น แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0612
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