
1 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 2,150.00                                                  4 มิ.ย.62
จ านวน 3 รายการ หจก.ส.เจริญยนต์2005 ใบส่ังซ้ือเลขที ่1061

2 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 3,714.00                                                  4 มิ.ย.62
จ านวน 5 รายการ หจก.ส.เจริญยนต์2005 ใบส่ังซ้ือเลขที ่1062

3 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ทันตกรรม 25,000.00                                                4 มิ.ย.62
ด้ามกรอชนิดไมม่ไีฟ จ านวน 2 ชิ้น หจก.เอม็มเีน้น ใบส่ังซ้ือเลขที ่1071

4 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ทันตกรรม 40,000.00                                                4 มิ.ย.62
ด้ามกรอชนิดมไีฟ จ านวน 2 ชิ้น หจก.เอม็มเีน้น ใบส่ังซ้ือเลขที ่1072

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 20,046.00                                                5 มิ.ย.62
จ านวน 15 รายการ หจก.อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่1081

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,800.00                                                  5 มิ.ย.62
จ านวน 2 รายการ บ.โกร๊ธ ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่1082

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,000.00                                                5 มิ.ย.62
จ านวน 5 รายการ บ.โอเร็ก ใบส่ังซ้ือเลขที ่1083

8 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 5,900.00                                                  5 มิ.ย.62
จ านวน 3 รายการ หจก.ส.เจริญยนต์2005 ใบส่ังซ้ือเลขที ่1084

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,160.00                                                  6 มิ.ย.62
EKG Electrode จ านวน 12 ซอง บ.อาร์เอก็ซ์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1091

10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,329.50                                                  6 มิ.ย.62
จ านวน 4 รายการ บ.บีเวอร์ เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่1092

11 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 1,000.00                                                  6 มิ.ย.62
เคร่ืองอา่นสมาทการ์ด จ านวน 2 เคร่ือง สมาร์ทดอกคิวเมน้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1093

12 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 6,500.00                                                  6 มิ.ย.62
ซองซิปใส ขนาด 23*27 จ านวน 50 กก. หจก.เค.เอสวิชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่1094

13 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 9,750.00                                                  6 มิ.ย.62
ซองซิปสีชา ขนาด 13*20 จ านวน 75 กก. หจก.เค.เอสวิชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่1095

14 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 18,190.00                                                6 มิ.ย.62
แบบฟอร์มต่อเนือ่งใบส่ังยา จ านวน 100,000 ชุด หจก.เค.เอสวิชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่1096

15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,000.00                                                  7 มิ.ย.62
จ านวน 2 รายการ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่1101

16 จา้งซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 1,102.00                                                  7 มิ.ย.62
จ านวน 2 รายการ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่1102

17 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณา 21,160.00                                                10 มิ.ย.62
จ านวน 2 รายการ หจก.ศิริโรจน์วิทยุ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1111

18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,999.80                                                11 มิ.ย.62
จ านวน 5 รายการ บ.เอฟ.ซี.พี ใบส่ังซ้ือเลขที ่1121

19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,320.00                                                  11 มิ.ย.62
ส าลีกอ้น 0.35 กรัม จ านวน 72 ถงุ บ.เอน็.ที.ที มาเกต็ต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่1122

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,995.00                                                  13 มิ.ย.62
จ านวน 4 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1141

21 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 5,904.20                                                  14 มิ.ย.62

ไตรมาส 3  เดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง
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ไตรมาส 3  เดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

จ านวน 1 รายการ ธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1151
22 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 7,213.15                                                  14 มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ ธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1152
23 ซ้ือวัสดุบริโภค 8,279.00                                                  14 มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ นายกติิราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที ่1153
25 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,400.00                                                17 มิ.ย.62

แบตเตอร่ี จ านวน 2 อนั พิขยั มอเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1161
26 จา้งท าป้ายไวนิล 1,000.00                                                  17 มิ.ย.62

(โครงการ) จ านวน 1 รายการ ร้านมวิอิง้เจท็ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1162
26 จา้งเหมาจดัสถานที่ 8,300.00                                                  17 มิ.ย.62

(โครงการ) จ านวน 1 รายการ นายสุทธิศักด์ิ มมีัง่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1163
27 จา้งเช่าเคร่ืองเสียง 3,000.00                                                  17 มิ.ย.62

(โครงการ) จ านวน 1 รายการ นายวัฒนา แบนถี ใบส่ังซ้ือเลขที ่1164
28 จา้งถา่ยเอกสาร 100.00                                                    18 มิ.ย.62

(โครงการ) จ านวน 1 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1171
29 จา้งถา่ยเอกสาร 200.00                                                    18 มิ.ย.62

(โครงการ) จ านวน 1 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1172
30 จา้งท าป้ายไวนิล 360.00                                                    18 มิ.ย.62

(โครงการ) จ านวน 1 รายการ ร้านมวิอิง้เจท็ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1173
31 จา้งซ่อมคตู้ควบคุมระบบจา่ย 12,305.00                                                18 มิ.ย.62

ออกซิเจน จ านวน 1 งาน บ.ซี.เอน็.เค ใบส่ังซ้ือเลขที ่1174
32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00                                                  19 มิ.ย.62

(โครงการ) จ านวน 1 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1181
33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 700.00                                                    19 มิ.ย.62

(โครงการ) จ านวน 3 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1182
34 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 800.00                                                    19 มิ.ย.62

สาย Spo2 Prob จ านวน 1 เส้น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่1183
35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 340.00                                                    21 มิ.ย.62

สมดุลงนามถวายพระพร จ านวน 1 เล่ม หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1201
36 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 41,900.00                                                24 มิ.ย.62

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง อภชิาติแอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1211
37 จา้งถา่ยเอกสาร 750.00                                                    24 มิ.ย.62

(โครงการ) จ านวน 1 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1212
38 จา้งถา่ยเอกสาร 200.00                                                    24 มิ.ย.62

(โครงการ) จ านวน 1 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1213
39 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 34,000.00                                                24 มิ.ย.62

หวัเคร่ือง Ultrasound จ านวน 1 ตัว บ.ยแูฟม ใบส่ังซ้ือเลขที ่1214
40 ซ้ือสายคลอรีน 3,274.00                                                  25 มิ.ย.62

จ านวน 10 เมตร หจก.เอส.ดับบลิว.เอ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1221

41 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00                                                25 มิ.ย.62

กรวยน้ าด่ืม จ านวน 10 ลัง หสม.สุวิดา ใบส่ังซ้ือเลขที ่1222
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ไตรมาส 3  เดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

42 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,651.40                                                  25 มิ.ย.62
จ านวน 4 รายการ บ.ซิลลิค ใบส่ังซ้ือเลขที ่1223

43 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 6,755.00                                                  25 มิ.ย.62
จ านวน 1 รายการ ธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1224

44 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 7,974.25                                                  25 มิ.ย.62
จ านวน 1 รายการ ธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1225

45 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,460.00                                                  26 มิ.ย.62
จ านวน 4 รายการ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที ่1231

46 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,500.00                                                  26 มิ.ย.62
จ านวน 2 รายการ บ.เทคโนเมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่1232

47 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,420.00                                                  26 มิ.ย.62
จ านวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ใบส่ังซ้ือเลขที ่1233

48 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,520.00                                                  27 มิ.ย.62
จ านวน 3 รายการ บ.ไบโอคอททอน ใบส่ังซ้ือเลขที ่1240

49 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,380.00                                                  27 มิ.ย.62
จ านวน 3 รายการ บ.ไทยกอ๊ส ใบส่ังซ้ือเลขที ่1241

50 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,350.00                                                  27 มิ.ย.62
จ านวน 10 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1243

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,995.00                                                  27 มิ.ย.62
จ านวน 2 รายการ น้ าด่ืมเพือ่ชุมชนดอยเต่า ใบส่ังซ้ือเลขที ่1244

52 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,400.00                                                  28 มิ.ย.62
จ านวน 3 รายการ หจก.เอน็.เทค ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่1251

53 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,839.00                                                28 มิ.ย.62
จ านวน 17 รายการ หจก.อนิสทูรเมน้ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่1252

54 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 380.00                                                    28 มิ.ย.62
จ านวน 1 รายการ หจก.อนิสทูรเมน้ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่1253

55 จา้งเหมาบุคคลรายวัน 6,400.00                                                  28 มิ.ย.62
พนักงานขบัรถ นายวินัย ยวุเวก ใบส่ังซ้ือเลขที ่1254

56 จา้งเหมาบุคคลรายวัน 6,400.00                                                  28 มิ.ย.62
พนักงานประกอบอาหาร นางกญัญา ค าสอน ใบส่ังซ้ือเลขที ่1255

57 จา้งเหมาบุคคลรายวัน 6,400.00                                                  28 มิ.ย.62
พนักงานเปล นายอภสิทธ์ กนัทะโน ใบส่ังซ้ือเลขที ่1256
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