
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1

วสัดุบริโภค
1,350.00               1,350.00              

เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย ไมเกิน กม กําหนด
185 1 มค 65

2 วสัดุบริโภค 2,340.00               2,340.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 186 1 มค 65

3 วสัดุบริโภค 1,725.00               1,725.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 187 2 มค 65

4 วสัดุบริโภค 2,000.00               2,000.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 188 2 มค 65

5 วสัดุบริโภค 1,350.00               1,350.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 189 3 มค 65

6 วสัดุบริโภค 2,519.00               2,519.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 190 3 มค 65

7 วสัดุบริโภค 1,200.00               1,200.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 191 4 มค 65

8 วสัดุบริโภค 2,936.00               2,936.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 192 4 มค 65

9 วสัดุบริโภค 1,470.00               1,470.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 193 5 มค 65

10 วสัดุบริโภค 2,731.00               2,731.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 194 5 มค 65

11 วสัดุบริโภค 1,275.00               1,275.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 195 6 มค 65

12 วสัดุบริโภค 3,684.00               3,684.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 196 6 มค 65

13 วสัดุบริโภค 1,170.00               1,170.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 197 7 มค 65

14 วสัดุบริโภค 1,995.00               1,995.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 198 7 มค 65

15 วสัดุบริโภค 1,545.00               1,545.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 199 7 มค 65

16 วสัดุบริโภค 3,220.00               3,220.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 200 7 มค 65

17 วสัดุบริโภค 1,470.00               1,470.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 201 7 มค 65

18 วสัดุบริโภค 3,140.00               3,140.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 202 7 มค 65

19 วสัดุบริโภค 1,350.00               1,350.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 203 10 มค 65

20 วสัดุบริโภค 3,834.00               3,834.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 204 10 มค 65

21 วสัดุบริโภค 1,470.00               1,470.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 205 11 มค 65

22 วสัดุบริโภค 1,863.00               1,863.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 206 11 มค 65

23 วสัดุบริโภค 1,200.00               1,200.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 207 12 มค 65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  2565

(ชื่อหนวยงาน).....โรงพยาบาลแมสะเรียง....

วันที่ ......3........ เดือน .........กุมภาพันธ......... พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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(ชื่อหนวยงาน).....โรงพยาบาลแมสะเรียง....

วันที่ ......3........ เดือน .........กุมภาพันธ......... พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ

24 วสัดุบริโภค 3,276.00               3,276.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 208 12 มค 65

25

วสัดุบริโภค
1,550.00               1,550.00              

เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย ไมเกิน กม กําหนด
209 13 มค 65

26 วสัดุบริโภค 3,348.00               3,348.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 210 13 มค 65

27 วสัดุบริโภค 1,620.00               1,620.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 211 14 มค 65

28 วสัดุบริโภค 2,794.00               2,794.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 212 14 มค 65

29 วสัดุบริโภค 1,200.00               1,200.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 213 14 มค 65

30 วสัดุบริโภค 2,629.00               2,629.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 214 14 มค 65

31 วสัดุบริโภค 1,200.00               1,200.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 215 14 มค 65

32 วสัดุบริโภค 2,155.00               2,155.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 216 14 มค 65

33 วสัดุบริโภค 2,070.00               2,070.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 217 17 มค 65

34 วสัดุบริโภค 2,587.00               2,587.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 218 17 มค 65

35 วสัดุบริโภค 1,050.00               1,050.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 219 18 มค 65

36 วสัดุบริโภค 2,717.00               2,717.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 220 18 มค 65

37 วสัดุบริโภค 1,170.00               1,170.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 221 19 มค 65

38 วสัดุบริโภค 2,495.00               2,495.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 222 19 มค 65

39 วสัดุบริโภค 1,500.00               1,500.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 223 20 มค 65

40 วสัดุบริโภค 2,086.00               2,086.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 224 20 มค 65

41 วสัดุบริโภค 1,170.00               1,170.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 225 21 มค 65

42 วสัดุบริโภค 2,313.00               2,313.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 226 21 มค 65

43 วสัดุบริโภค 1,650.00               1,650.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 227 21 มค 65

44 วสัดุบริโภค 2,599.00               2,599.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 228 21 มค 65

45 วสัดุบริโภค 1,470.00               1,470.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 229 21 มค 65

46 วสัดุบริโภค 1,614.00               1,614.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 230 21 มค 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  2565

(ชื่อหนวยงาน).....โรงพยาบาลแมสะเรียง....

วันที่ ......3........ เดือน .........กุมภาพันธ......... พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ

47 วสัดุบริโภค 1,470.00               1,470.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 231 24 มค 65

48 วสัดุบริโภค 2,085.00               2,085.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 232 24 มค 65

49

วสัดุบริโภค
1,050.00               1,050.00              

เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย ไมเกิน กม กําหนด
233 25 มค 65

50 วสัดุบริโภค 1,775.00               1,775.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 234 25 มค 65

51 วสัดุบริโภค 1,500.00               1,500.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 235 26 มค 65

52 วสัดุบริโภค 2,075.00               2,075.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 236 26 มค 65

53 วสัดุบริโภค 1,425.00               1,425.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 237 27 มค 65

54 วสัดุบริโภค 2,440.00               2,440.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 238 27 มค 65

55 วสัดุบริโภค 1,425.00               1,425.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 239 28 มค 65

56 วสัดุบริโภค 2,636.00               2,636.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 240 28 มค 65

57 วสัดุบริโภค 1,470.00               1,470.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 241 28 มค 65

58 วสัดุบริโภค 2,232.00               2,232.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 242 28 มค 65

59 วสัดุบริโภค 1,050.00               1,050.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 243 28 มค 65

60 วสัดุบริโภค 1,692.00               1,692.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 244 28 มค 65

61 วสัดุบริโภค 1,200.00               1,200.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 245 31 มค 65

62 วสัดุบริโภค 1,978.00               1,978.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 246 31 มค 65

63 65017202598 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
9,540.00               9,540.00              

" บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 

จํากัด

"
1714 12 มค 65

64 65017203008 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
46,545.00              46,545.00            

" บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

"
1716 12 มค 65

65 65017203179 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
411,200.00            411,200.00           

" บริษัท เอิรธ ซายน ไดแอกโน

สติก จํากัด

บริษัท เอิรธ ซายน ไดแอกโนสติก

 จํากัด

"
1718 12 มค 65

66 65017203290 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 52,500.00              52,500.00            " บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บรษิัท ไบโอจีนีเทค จํากัด " 1720 12 มค 65
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67 65017203407 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 13,500.00              13,500.00            " บริษัท อาร เอ็กซ จํากัด บริษัท อาร เอ็กซ จํากัด " 1722 12 มค 65

68 65017207148 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
67,200.00              67,200.00            

" บริษัท เอิรธ ซายน ไดแอกโน

สติก จํากัด

บริษัท เอิรธ ซายน ไดแอกโนสติก

 จํากัด

"
1724 12 มค 65

69 65017207507 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
38,800.00              38,800.00            

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมด กรุป จํากัด บริษัท เอ็มพี เมด กรุป จํากัด ไมเกิน กม กําหนด
1726 12 มค 65

70 65017207692 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
9,000.00               9,000.00              

" บริษัท วาย ดี ไดนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท วาย ดี ไดนอสติคส 

(ประเทศไทย) จํากัด

"
1728 12 มค 65

71 65017207892 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 57,520.00              57,520.00            " หจก.ซายแอนดเมด หจก.ซายแอนดเมด " 1730 12 มค 65

72 65017208190 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
28,425.00              28,425.00            

" บริษัท แล็บมาสเตอรแอดวานซ

 จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอรแอดวานซ 

จํากัด

"
1732 12 มค 65

73 65017305465 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
214,000.00            214,000.00           

" บริษัท ทรีนีตี้ ไดแอกโนสติก 

จํากัด

บริษัท ทรีนีตี้ ไดแอกโนสติก จํากัด "
1767 18 มค 65

74 65017305674 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 280,000.00            280,000.00           " บริษัท เอ็มพี เมด กรุป จํากัด บริษัท เอ็มพี เมด กรุป จํากัด " 1769 18 มค 65

75 วสัดุบริโภค 7,800.00               7,800.00              " นางอรชร  เรือนศักดิ์สิทธิ์ นางอรชร  เรือนศักดิ์สิทธิ์ " 1710 10 มค 65

76 วสัดุบริโภค 3,150.00               3,150.00              " นางศิวไิลย  สมบูรณ นางศิวิไลย  สมบูรณ " 1708 10 มค 65

77 วสัดุบริโภค 3,300.00               3,300.00              " นางสาวปราณปรียา  คงแกว นางสาวปราณปรียา  คงแกว " 1707 10 มค 65

78 คาบริการ
95,240.00              95,240.00            

" บริษัท กรุงเทพอารไอเอ แล็บ 

จํากัด

บริษัท กรุงเทพอารไอเอ แล็บ 

จํากัด

"
1713 11 มค 65

79 วสัดุบริโภค 3,675.00               3,675.00              " นางสาวพิไลรัตน  ออนา นางสาวพิไลรัตน  ออนา " 1806 24 มค 65

80 วสัดุทันตกรรม
1,870.00               1,870.00              

" บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น

 จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

"
1804 21 มค 65

81 วสัดุทันตกรรม
3,020.00               3,020.00              

" บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น

 จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

"
1805 21 มค 65

82 วสัดุบริโภค 3,300.00               3,300.00              " นายยงยุทธ  ไชยวงค นายยงยุทธ  ไชยวงค " 1885 31 มค 65
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83 65017475052 วสัดุการแพทย               82,500.00             82,500.00 " กิตติชัย เมดิคอล กิตติชัย เมดิคอล " 940 25 ม.ค. 65

84 65037301462 วสัดุการแพทย               30,000.00             30,000.00 " ศิริพร ซัพพลาย ศิรพิร ซีพพลาย " 28 ธ.ค. 65

85 65037301462 วสัดุการแพทย               30,000.00             30,000.00 " บ.นําววัิฒนการชาง บ.นําววัิฒนการชาง " 724 28 ธ.ค. 65

86 65037365708 วสัดุการแพทย                6,240.00               6,240.00 " บ.ไทยกอส จํากัด บ. ไทยกอส จํากัด " 721 28 ธ.ค. 65

87

65017117403

วสัดุการแพทย

              49,600.00             49,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท แคร จํากัด บ. โพส เฮลท แคร จํากัด ไมเกิน กม กําหนด

723 28 ธ.ค. 65

88 65017039077 วสัดุการแพทย               55,090.00             55,090.00 " หจก.อินสทรูเมนท แลป หจก.อินสทรูเมนท แลป " 731 28 ธ.ค. 65

89 วสัดุการแพทย               76,350.00             76,350.00 " หจก.อินสทรูเมนท แลป หจก.อินสทรูเมนท แลป " 735 28 ธ.ค. 65

90 65017054089 วสัดุการแพทย                9,850.00               9,850.00 " หจก.อินสทรูเมนท แลป หจก.อินสทรูเมนท แลป " 734 28 ธ.ค. 65

91 65017164582 วสัดุการแพทย               32,640.00             32,640.00 " บ.นิคคิโซเมดิคัล จํากัด บ.นิคคิโซเมดิคัล จํากัด " 722 28 ธ.ค. 65

92 65017103799 วสัดุการแพทย               98,500.00             98,500.00 " พี เอ็น เมดิคอล พี เอ็น เมดิคอล " 738 28 ธ.ค. 65

93 65017254453 วสัดุการแพทย               21,560.00             21,560.00 " ลานนาอินดัสเตรยีลแกส ลานนาอินดัสเตรียลแก็ส " 758 30 ธ.ค. 65

94 65017154543 วสัดุการแพทย               30,000.00             30,000.00 " บ.ทีที เบสท เมดิคัล จํากัด บ.ทีที เบสท เมดิคัล จํากัด " 725 28 ธ.ค. 65

95 65017105297 วสัดุการแพทย               20,000.00             20,000.00 " บ.โอเอซิส เมดิคัลเซอรวสิ บ.โอเอซิส เมดิคัลเซอรวสิ " 737 28 ธ.ค. 65

96 65017046804 วสัดุการแพทย               28,960.00             28,960.00 " หจก.อินสทรูเมนท แลป หจก.อินสทรูเมนท แลป " 733 28 ธ.ค. 65

97 65017084532 วสัดุการแพทย               70,778.00             70,778.00 " บ.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล บ.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล " 739 28 ธ.ค. 65

98 วสัดุการแพทย                4,500.00               4,500.00 " บ.เคพีเค เมดิคอล จํากัด บ.เคพีเค เมดิคอล จํากัด " 743 28 ธ.ค. 65

99 วสัดุการแพทย                2,500.00               2,500.00 " บ.ซี เอ็น.ที เทรดดิ้ง จํากัด บ.ซี เอ็น.ที เทรดดิ้ง จํากัด " 713 22 ธ.ค. 65

100 วสัดุการแพทย                3,250.00               3,250.00 " บ.ทีเคเอ็น ซัพพลาย จํากัด บ.ซทีเคเอ็น ซัพพลาย จํากัด " 719 28 ธ.ค. 65

101 วสัดุการแพทย                4,500.00               4,500.00 " บ.พลัส เมดิคอล ซัพพลาย บ0พลัส เมดิคอล ซัพพลาย " 671 13 ธ.ค. 65

102 วสัดุการแพทย                4,500.00               4,500.00 " หจก.วอีาร ซัพพอรต หจก.วอีาร ซัพพอรต " 744 28 ธ.ค. 65

103 วสัดุการแพทย                2,200.00               2,200.00 " บ.เมดิคอล คอนเวอรเจนซ บ.เมดิคอล คอนเวอรเจนซ " 676 15 ธ.ค. 65

104 วสัดุการแพทย                   360.00                  360.00 " หจก.โฮมฟอรเฮลท หจก.โฮมเฟอรเฮลท " 711 22 ธ.ค. 65

105 วสัดุการแพทย               30,580.00             30,580.00 " หจก.อินสทรูเมนท แลป หจก.อินสทรูเมนท แลป " 736 28 ธ.ค. 65
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106 65017233593 วสัดุการแพทย               26,460.00             26,460.00 " กิตติชัย เมดิคอล กิตติชัย เมดิคอล " 908 13 ม.ค. 65

107 65017196546 วสัดุการแพทย               26,720.00             26,720.00 " หจก.อินสทรูเมนท แลป หจก.อินสทรูเมนท แลป " 1398 22 ธ.ค. 65

108 65017113943 วสัดุการแพทย               26,750.00             26,750.00 " กิตติชัย เมดิคอล กิตติชัย เมดิคอล " 741 28 ธ.ค. 65

109 65017156629 วสัดุการแพทย               32,500.00             32,500.00 " บ.เอทีพี อินเตอรเมดอคอล บ.เอทีพี อินเตอรเมดอคอล " 726 28 ธ.ค. 65

110 65017045034 วสัดุการแพทย               48,840.00             48,840.00 " หจก.อินสทรูเมนท แลป หจก.อินสทรูเมนท แลป " 732 28 ธ.ค. 65

111

65017475659

วสัดุการแพทย

            186,420.00            186,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลินเคน (ปท) จํากัด บ.ลินเคน (ปท) จํากัด ไมเกิน กม กําหนด 777

30 ธ.ค. 65

112 65017179366 เวชภัณฑมิใชยา               85,400.00             85,400.00 " บ.อีออนเมด จํากัด บ.อีออนเมด จํากัด " 720 28 ธ.ค. 65

113 65017071296 เวชภัณฑมิใชยา               19,608.00             19,608.00 " หจก.อินสทรูเมนท แลป หจก.อินสทรูเมนท แลป " 727 28 ธ.ค. 65

114 65017064320 เวชภัณฑมิใชยา               26,280.00             26,280.00 " หจก.อินสทรูเมนท แลป หจก.อินสทรูเมนท แลป " 728 28 ธ.ค. 65

115 65037360428 เวชภัณฑมิใชยา               49,600.00             49,600.00 " กิตติชัย เมดิคอล กิตติชัย เมดิคอล " 729 28 ธ.ค. 65

116 65017187550 เวชภัณฑมิใชยา               27,200.00             27,200.00 " บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด " 730 28 ธ.ค. 65

117 ว.ยานพาหนะ 1,500.00               1,500.00              " 786 การยาง 786 การยาง " 649/64 7 ธค 63

118 คาใชสอย 1,000.00               1,000.00              " นายวนัชัย ประจักษศจี นายวนัชัย ประจักษศจี " 524/64 30 พย 63

119 คาใชสอย 1,600.00               1,600.00              " นางเจนจิรา วนาเชิง นางเจนจิรา วนาเชิง " 523/64 30 พย 63

120 65027246154  วัสดุบริโภค 7,200.00               7,200.00              "  นายอาทิตย  ธนกิจสวัสดิ์  นายอาทิตย  ธนกิจสวสัดิ์ " 1101 30 พ.ย.64

121 -  คาใชสอย 1,000.00               1,000.00              "  อุลลา มีเดีย อาตส  อุลลา มีเดีย อาตส " 1481 28 ธ.ค.64

122 65017310593  วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 10,175.00              10,175.00            "  โรงน้ําแข็งมิตรภาพ  โรงน้ําแข็งมิตรภาพ " 1105 30 พ.ย.64

123 65017308789  วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 7,034.75               7,034.75              "  น้ําดื่มแฮปป  น้ําดื่มแฮปป " 1115 30 พ.ย.64

124 -  คาใชสอย 2,810.00               2,810.00              "  นางทามัน  รกัถ่ินฐาน  นางทามัน  รักถ่ินฐาน " 1773 18 ม.ค.65

125 65027281447  วัสดุงานบานงานครวั 52,857.00              52,857.00            "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 1744 12 ม.ค.65

126 -  วัสดุสํานักงาน 3,125.00               3,125.00              "  โรงพิมพครูเกรียงชัย  โรงพิมพครเูกรียงชัย " 1803 21 ม.ค.65

127 -  วัสดุสํานักงาน 780.00                  780.00                 "  โรงพิมพครูเกรียงชัย  โรงพิมพครเูกรียงชัย " 1740 12 ม.ค.65

128 -  คาใชสอย 3,932.70               3,932.70              "  หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง " 1098 30 พ.ย.64
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129 -  วัสดุสํานักงาน 1,570.00               1,570.00              "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 1742 12 ม.ค.65

130 -  วัสดุบริโภค 4,770.00               4,770.00              "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 1743 12 ม.ค.65

131 65027275968  วัสดุสํานักงาน 11,477.00              11,477.00            "  รานพวงเพชรการคา  รานพวงเพชรการคา " 1813 24 ม.ค.65

132 65027262364  วัสดุงานบานงานครวั 6,290.00               6,290.00              "  กริชบริการ  กริชบริการ " 1099 30 พ.ย.64

133 -  วัสดุงานบานงานครวั 655.00                  655.00                 "  โลตัสกรุป 888  โลตัสกรุป 888 " 1791 19 ม.ค.65

134 -  วัสดุคอมพิวเตอร 1,980.00               1,980.00              "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 1741 12 ม.ค.65

135 65027249310  วัสดุวทิยาศาสตร 15,600.00              15,600.00            

เฉพาะเจาะจง

 หจก.อาร เอส โปรดักส ซัพพลาย หจก.อาร เอส โปรดักส ซัพพลาย

ไมเกิน กม กําหนด

1771 18 ม.ค.65

136 65027259918  วัสดุการแพทย 26,400.00              26,400.00            "  หจก.เค.เอ็น.เอส เมดิคอล  หจก.เค.เอ็น.เอส เมดิคอล " 1754 13 ม.ค.65

137 วสัดุสํานักงาน 23,034.00              23,034.00            " พวงเพชร การคา พวงเพชร การคา " 65014/1/2

138 65017229830 วสัดุสํานักงาน 19,000.00              19,000.00            " ไอเอสดี ไอเอสดี " 001/068 17/12/64

139 65017348282 วสัดุงานบาน 28,176.00              28,176.00            " เพ่ิมทรัพย เพิ่มทรัพย " 020/0970 28/12/64

140 วสัดุบริโภค 1,080.00               1,080.00              " เพ่ิมทรัพย เพิ่มทรัพย " 020/0969

141 วสัดุบริโภค 8,880.00               8,880.00              " เพ่ิมทรัพย เพิ่มทรัพย " 020/0968

142 65017226462 วสัดุสํานักงาน 15,000.00              15,000.00            " เชียงใหม เมดิคอล เชียงใหม เมดิคอล " 65/008 28/12/64

143 65017349340 วสัดุงานบาน 26,648.00              26,648.00            " สายัณย พาณิชย สายัณย พาณิชย " 3/41 28/12/64

144 วสัดุงานบาน 114,920.00            114,920.00           " ลักคคลีนนิ่ง ลักคคลีนนิ่ง " 65/01/05345

145 65017309052 วสัดุงานบาน 10,000.00              10,000.00            "  วี เอส เอส 89 ว ีเอส เอส 89 " 2201007 12/1/65

146 65017288687 วสัดุคอมพิวเตอร 28,300.00              28,300.00            " F2K F2K " 250102 28/12/64

147 วสัดุสํานักงาน 14,250.00              14,250.00            " พวงเพชร การคา พวงเพชร การคา " 65017

148 65017233766 วสัดุสํานักงาน 17,400.00              17,400.00            " สายัณย พาณิชย สายัณย พาณิชย " 3/40 17/12/64

149 65017330900 วสัดุงานบาน 14,700.00              14,700.00            " ว ีเอส เอส 89 ว ีเอส เอส 89 " 2201025 12/1/65

150 65017235687 วสัดุสํานักงาน 18,750.00              18,750.00            " ไอดีเมด ไอดีเมด " 015/068 17/12/64

151 65017332105 วสัดุงานบาน 36,000.00              36,000.00            " วนักรุป วนักรุป " 6502/001 28/12/64


