
1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00                                                15 ต.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.อนิเตอร์คอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0069

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,400.00                                               16 ต.ค.62
กระดาษถา่ยเอกสารเอ4 จ านวน 100 รีม บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่0077

3 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 5,620.15                                                16 ต.ค.62
(17-30 ต.ค.62) รถยนต์ ร้านธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0078

4 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 5,557.65                                                16 ต.ค.62
(20-30 ต.ค.62) รีเฟอร์ ร้านธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0079

5 ซ้ือวัสดุบริโภค 7,742.00                                                16 ต.ค.62
 16-30 ต.ค.62 นายกติิราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0080

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,480.00                                               17 ต.ค.62
จ านวน 3 รายการ หจก.เอน็.เทค ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่0085

7 จา้งถา่ยเอกสาร 8,111.20                                               17 ต.ค.62
(โครงการ) จ านวน 3 รายการ ต.เต่า สปอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที ่0086

8 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 12,434.00                                               17 ต.ค.62
(ขก-5052 ชม) จ านวน 1 งาน หจก.ส.เจริญยนต์2005 ใบส่ังซ้ือเลขที ่0087

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,555.00                                                18 ต.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์มา่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0091

10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,250.00                                                18 ต.ค.62
Skin traction ผู้ใหญ่ จ านวน 10 ชุด หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที ่0093

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 600.00                                                   18 ต.ค.62
สายเอน็ตัดหญ้า 3 มม. จ านวน 2 มว้น คลังเกษตรเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0094

12 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 6,633.09                                                18 ต.ค.62
(งค-6768 ชม) จ านวน 1 งาน บ.โตโยต้าเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0095

13 วัสดุการแพทย์ 4,921.00                                                21 ต.ค.62
จ านวน 4 รายการ หจก.อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0100

14 วัสดุการแพทย์ 18,840.00                                               21 ต.ค.62
จ านวน 5 รายการ บ.เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่0101

15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,740.00                                                21 ต.ค.62
(โครงการ) หจก.เอน็.เทค ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่0103

16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,924.00                                               21 ต.ค.62
(โครงการ) จ านวน 3 รายการ หจก.เอน็.เทค ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่0104

17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,337.00                                                22 ต.ค.62
(โครงการ) จ านวน 2 รายการ บ.ดีเอชซี ออริกา ใบส่ังซ้ือเลขที ่0107

18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,368.00                                                22 ต.ค.62
(โครงการ) จนวน 2 รายการ บ.ดีเอชซี ออริกา ใบส่ังซ้ือเลขที ่0108

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,125.00                                                22 ต.ค.62
จ านวน 18 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0109

20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,545.00                                                22 ต.ค.62
จ านวน 2 รายการ บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่0110

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,261.00                                                22 ต.ค.62

ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง
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ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

จ านวน 7 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขที ่0111
22 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,172.00                                                22 ต.ค.62

จ านวน 4 รายการ ร้านธนพูล ใบส่ังซ้ือเลขที ่0112
23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,047.80                                               22 ต.ค.62

จ านวน 4 รายการ บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่00113
24 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 3,700.00                                                24 ต.ค.62

สต๊ิกเกอร์ปืนยงิ พิมพ์สีน้ าเงิน จ านวน 100 มว้น บ.เอ.ที.พ.ี อนิเตอร์ เมดิคอล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่0115
25 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 3,500.00                                                24 ต.ค.62

กระดาษเคร่ืองวัดความดันอตัโนมติั จ านวน100มว้น บ.ทีเอน็ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่0116
26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,163.20                                                25 ต.ค.62

Transpore 1/2 นิว้ จ านวน 36 กล่อง บ.ซิลลิค ฟาร์มา่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0121
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,240.00                                                25 ต.ค.62

จ านวน 2 รายการ บ.เมดิทอป จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่0122
28 จา้งติดสติกเกอร์ซีทรู 9,680.00                                                25 ต.ค.62

จ านวน 1 งาน ร้านป้ายมวิองิเจท็ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0123
29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,815.00                                                25 ต.ค.62

จ านวน 3 รายการ บ.เบตเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0124
30 จา้งติดต้ังมุง้ลวดหน้าต่าง,ประตู 7,800.00                                                25 ต.ค.62

จ านวน 1 งาน นายนิรันดร์ ปัญญามี ใบส่ังซ้ือเลขที ่0125
31 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,991.00                                                25 ต.ค.62

จ านวน 2 รายการ หจก.บอสตัน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0126
32 จา้งซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ส านักงาน 9,000.00                                                28 ต.ค.62

จ านวน 1 งาน อภชิาติแอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0129
33 ซ้ือวัสดุบริโภค 6,365.00                                                28 ต.ค.62

2-14 พ.ย.62 นายกติิราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0130
34 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 57,000.00                                               30 ต.ค.62

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง อภชิาติแอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0145

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง


