
1 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 1,090.00                                              1 เม.ย.62
จ านวน 2 รายการ สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่0691

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 7,800.00                                              1 เม.ย.62
จ านวน 6 รายการ สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่0692

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,500.00                                              2 เม.ย.62
Injection Plung จ านวน 1000 ชิ้น บ.บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี ใบส่ังซ้ือเลขที ่0698

4 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 3,000.00                                              2 เม.ย.62
แบตเตอร่ีรถยนต์ จ านวน 1 ตัว พิชัย มอเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0699

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,781.00                                              3 เม.ย.62
จ านวน 8 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0705

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,000.00                                            4 เม.ย.62
Gauze พับ3*4 นิว้ จ านวน 400 หอ่ บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0712

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,320.00                                              4 เม.ย.62
ส าลีกอ้น 0.35  กรัม จ านวน 72 ถงุ บ.เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0713

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,457.00                                              5 เม.ย.62
Transpore  1/2 นิว้ จ านวน 30 กล่อง บ.ซิลลิค ฟาร์มา่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0721

9 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 9,300.00                                              9 เม.ย.62
จ านวน 3 รายการ ร้านอภชิาติแอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0728

10 จา้งถา่ยเอกสาร 720.00                                                9 เม.ย.62
จ านวน 2 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0729

11 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 2,750.00                                              10 เม.ย.62
จ านวน 2 รายการ บ.เอ.ที.พ.ีอนิเตอร์ เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่0735

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,311.00                                            10 เม.ย.62
จ านวน 21 รายการ หจก.อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0736

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,000.00                                              10 เม.ย.62
Blood  SET จ านวน 200 ชิ้น บ.บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี ใบส่ังซ้ือเลขที ่0737

14 จา้งถา่ยเอกสาร 2,400.00                                              10 เม.ย.62
จ านวน 4 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0738

15 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 6,051.50                                              11 เม.ย.62
จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0751

16 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 13,293.60                                            11 เม.ย.62
จ านวน 1 รายการ ร้านธนัทธ์ชัยบริการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0752

17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,476.20                                            17 เม.ย.62
จ านวน 3 รายการ บ.ดีเคเอสเอช ใบส่ังซ้ือเลขที ่0758

18 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,300.00                                              17 เม.ย.62
ขา้วหอมมะลิ จ านวน 2 ถงั ร้านบุญศรีพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0759

19 จา้งถา่ยเอกสาร 309.00                                                18 เม.ย.62
จ านวน 2 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0765

20 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 150.00                                                19 เม.ย.62
เชือกฟาง จ านวน 6 มว้น อรัญญา เคร่ืองครัว ใบส่ังซ้ือเลขที ่0772

21 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 900.00                                                19 เม.ย.62
แกส๊หงุต้ม จ านวน 2 ถงั ร้านซีเกมส์การค้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่0773

22 ซ้ือวัสดุบริโภค 6,823.00                                              19 เม.ย.62

ไตรมาส 3  เดือนเมษายน 2562
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562

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

ล าดับที่ โครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงนิทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้าง วีธีซ้ือ/จ้าง

จ านวน 1 รายการ นายกติราช อุน่ผูก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0774
23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,605.00                                              22 เม.ย.62

Nylon no.5/0  จ านวน 5 กล่อง บ.เบตเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0781
25 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 6,744.00                                              22 เม.ย.62

จ านวน 7 รายการ บ.โตโยต้า เชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0782
26 ซ้ือครุภณัฑ์งานบ้าน 4,900.00                                              23 เม.ย.62

เล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง ร้านรัตนภณัฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0788
26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,700.00                                              23 เม.ย.62

เคร่ืองวัดอณุหภมูริะบบดิจติอล จ านวน 2 เคร่ือง หจก. อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0789
27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,718.00                                              24 เม.ย.62

จ านวน 16 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0795
28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,600.00                                            24 เม.ย.62

จ านวน 3 รายการ หจก.เอน็.เทค ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่0796
29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,158.00                                              25 เม.ย.62

จ านวน 4 รายการ หจก. อนิสทูรเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่0802
30 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,600.00                                              25 เม.ย.62

Autoclave 1/2 นิว้ จ านวน 40 มว้น บริษัท ซิมม ์จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่0803
31 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 5,163.29                                              25 เม.ย.62

จ านวน 6 รายการ บ.โตโยต้า เชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0804
32 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 6,393.79                                              25 เม.ย.62

จ านวน 10 รายการ บ.โตโยต้า เชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0805
33 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 4,287.49                                              25 เม.ย.62

จ านวน 8 รายการ บ.โตโยต้า เชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0806
34 จา้งซ่อมปัม๊น้ า 1,030.00                                              29 เม.ย.62

จ านวน 1 งาน พิชัย มอเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0821
35 จา้งเหมาบุคคลรายวัน 14,760.00                                            29 เม.ย.62

จ านวน 1 เดือน นายวินัย ยวุเวก ใบส่ังซ้ือเลขที ่0822
36 จา้งเหมาบุคคลรายวัน 10,240.00                                            29 เม.ย.62

จ านวน 1 เดือน นายอภสิิทธิ์ กนัทะโน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0823
37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 450.00                                                30 เม.ย.62

จ านวน 2 รายการ หจก.สมดุลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0830
38 จา้งถา่ยเอกสาร 960.00                                                30 เม.ย.62

จ านวน 3 รายการ ดอยเต่าพาณิชย์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0831
39 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 1,600.00                                              30 เม.ย.62

จ านวน 3 รายการ พิชัย มอเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0832

( นายสิทธโิชค ยาวชิัย ) ( นายธนภัทร พอจิตร )
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

 ( นายธนิต บรรสพผล )
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
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