
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1

วสัดุงานบาน 2,340.00               2,340.00              เฉพาะเจาะจง อูชางทู อูชางทู ไมเกิน กม กําหนด 3625

26/05/2565

2 65067373719 วสัดุงานบาน 12,770.00              12,770.00            " เพ่ิมทรัพย เพิ่มทรัพย " 3621 26/05/2565

3 65067376990 วสัดุบริโภค 23,044.00              23,044.00            " เพ่ิมทรัพย เพิ่มทรัพย " 3623 26/05/2565

4 65067499117 วสัดุกอสราง 5,485.00               5,485.00              " อวงเซงฮวด อวงเซงฮวด " 3627 26/05/2565

5 65067464380 วสัดุคอมพิวเตอร 21,250.00              21,250.00            " ไอทีเซ็นเตอร ไอทีเซ็นเตอร " 3613 26/05/2565

6 65067329665 วสัดุสํานักงาน 46,000.00              46,000.00            " ลานนาฯ ลานนาฯ " 3544 17/05/2565

7 65067351596 วสัดุสํานักงาน 15,000.00              15,000.00            " วนักรุป วนักรุป " 3552 17/05/2565

8 65067447283 วสัดุสํานักงาน 28,750.00              28,750.00            " แมสะเรยีงการพิมพ แมสะเรยีงการพิมพ " 3538 17/05/2565

9 65067459940 วสัดุสํานักงาน 22,129.00              22,129.00            " พวงเพชรการคา พวงเพชรการคา " 3540 17/05/2565

10 65067140555 วสัดุงานบาน 79,120.00              79,120.00            " ลักคคลีนนิ่ง ลักคคลีนนิ่ง " 3617 26/05/2565

11 วสัดุสํานักงาน 1,950.00               1,950.00              " โรงนํ้าแข็งมิตรภาพ โรงน้ําแข็งมิตรภาพ " 3953 07/06/2565

12 65067315110 วสัดุสํานักงาน 22,500.00              22,500.00            " เชียงใหมเมดิคอล เชียงใหมเมดิคอล " 3548 17/05/2565

13 65067250339 วสัดุสํานักงาน 5,500.00               5,500.00              " เอทีพี เอทีพี " 3550 17/05/2565

14 65067261894 วสัดุสํานักงาน 21,300.00              21,300.00            " เอทีพี เอทีพี " 3556 17/05/2565

15 65067295303 วสัดุงานบาน 21,000.00              21,000.00            " วเีอสเอส วเีอสเอส " 3619 26/05/2565

16 วสัดุงานบาน 15,848.00              15,848.00            " สายัณห พานิช สายัณห พานิช " 3615 26/05/2565

17 65067444046 วสัดุสํานักงาน 23,200.00              23,200.00            " สายัณห พานิช สายัณห พานิช " 3542 17/05/2565

18 65057374911 ค.การแพทย 7,000.00               7,000.00              " โฮมฟอรเฮลท โฮมฟอรเฮลท " 3130 21/04/2565

19 65057183467 ค.การแพทย 59,500.00              59,500.00            " โฮมฟอรเฮลท โฮมฟอรเฮลท " 3132 21/04/2565

20 วสัดุสํานักงาน 12,700.00              12,700.00            " ช.การฟา ช.การไฟฟา "

21 วสัดุสํานักงาน 1,600.00               1,600.00              " ช.การฟา ช.การไฟฟา "

22 65037439790  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,222.50               7,222.50              "  บ.พีเอส เซฟตี้ แอนด คอมมูนิเคชั่น จก บ.พีเอส เซฟตี้ แอนด คอมมูนิเคชั่น จก " 2598 17 มี.ค.65

23 -  วัสดุไฟฟาและวทิยุ 1,605.00               1,605.00              "  บ.พีเอส เซฟตี้ แอนด คอมมูนิเคชั่น จก บ.พีเอส เซฟตี้ แอนด คอมมูนิเคชั่น จก " 2595 16 มี.ค.65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

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

วันที่ ......20....... เดือน ........มิถุนายน.......... พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

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

วันที่ ......20....... เดือน ........มิถุนายน.......... พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ

24 -  วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,610.00               3,610.00              "  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง " 3529 10 พ.ค.65

25 -  วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 103,622.00            103,622.00           

เฉพาะเจาะจง

 หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง

ไมเกิน กม กําหนด

3294 29 เม.ย.65

26 -  วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,245.00               5,245.00              "  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง " 3681 27 พ.ค.65

27 -  วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 85,218.00              85,218.00            "  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง " 3593 17 พ.ค.65

28 -  คาใชสอย 2,885.79               2,885.79              "  บ.โตโยตา ลานนา จํากัด  บ.โตโยตา ลานนา จํากัด " 3612 23 พ.ค.65

29 -  คาใชสอย 9,630.00               9,630.00              "  บ.เอ็นเทค จีพีเอส จํากัด  บ.เอ็นเทค จีพีเอส จํากัด " 3036 1 เม.ย.65

30 65067363689  วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 9,457.25               9,457.25              "  น้ําดื่มแฮปป  น้ําดื่มแฮปป " 3288 29 เม.ย.65

31 65067119398  ครุภัณฑสํานักงาน 5,790.00               5,790.00              "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 3558 17 พ.ค.65

32 -  คาใชสอย 2,870.00               2,870.00              "  นางทามัน  รกัถ่ินฐาน  นางทามัน  รักถ่ินฐาน " 2829 31 มี.ค.65

33 65057014364  วัสดุสํานักงาน 16,777.60              16,777.60            "  บ.แคทิส (ไทยแลนด) จํากัด  บ.แคทิส (ไทยแลนด) จํากัด " 3229 22 เม.ย.65

34 65057237952  คาใชสอย 9,095.00               9,095.00              "  บ.ภารัญชน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  บ.ภารัญชน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด " 3224 22 เม.ย.65

35 65057243502  คาใชสอย 5,350.00               5,350.00              "  บ.ภารัญชน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  บ.ภารัญชน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด " 3509 9 พ.ค.65

36 65057213650  คาใชสอย 15,000.00              15,000.00            "  หจก.นอรทเทิรนเมด ซัพพลาย  หจก.นอรทเทิรนเมด ซัพพลาย " 3227 22 เม.ย.65

37 65057213791  วัสดุไฟฟา 7,500.00               7,500.00              "  หจก.นอรทเทิรนเมด ซัพพลาย  หจก.นอรทเทิรนเมด ซัพพลาย " 3482 2 พ.ค.65

38 65067362650  คาใชสอย 14,640.00              14,640.00            "  อุลลา มีเดีย อาตส  อุลลา มีเดีย อาตส " 3686 27 พ.ค.65

39 -  วัสดุสํานักงาน 1,150.00               1,150.00              "  ราน ช.การไฟฟา  ราน ช.การไฟฟา " 3481 2 พ.ค.65

40 -  วัสดุสํานักงาน 10,305.00              10,305.00            "  โลตัสกรุป 888  โลตัสกรุป 888 " 3945 1 มิ.ย.65

41 -  วัสดุงานบานงานครวั 3,918.00               3,918.00              "  กริชบริการ  กริชบริการ " 3287 29 เม.ย.65

42 -  วัสดุบริโภค 7,200.00               7,200.00              "  นายอาทิตย  ธนกิจสวัสดิ์  นายอาทิตย  ธนกิจสวสัดิ์ " 3680 27 พ.ค.65

43 -  วัสดุคอมพิวเตอร 3,080.00               3,080.00              "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 3592 17 พ.ค.65

44 -  วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 500.00                  500.00                 "  บ.มิตรเกื้อกูล ปโตรเลียม จํากัด  บ.มิตรเกื้อกูล ปโตรเลียม จํากัด " 3534 12 พ.ค.65

45 -  วัสดุสํานักงาน 450.00                  450.00                 "  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง " 3127 21 เม.ย.65

46 -  วัสดุงานบานงานครวั 34,224.00              34,224.00            "  โลตัสกรุป 888  โลตัสกรุป 888 " 3943 1 มิ.ย.65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

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

วันที่ ......20....... เดือน ........มิถุนายน.......... พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ

47 -  วัสดุงานบานงานครวั 13,375.00              13,375.00            "  บ.99 เอ็กซเพอท เซอรวสิ จํากัด  บ.99 เอ็กซเพอท เซอรวสิ จํากัด " 3694 30 พ.ค.65

48 -  วัสดุการเกษตร 880.00                  880.00                 "  แมสะเรียงมิตรเกษตร  แมสะเรียงมิตรเกษตร " 3956 10 มิ.ย.65

49 -  วัสดุคอมพิวเตอร 390.00                  390.00                 

เฉพาะเจาะจง

 หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป

ไมเกิน กม กําหนด

3954 10 มิ.ย.65

50 -  คาใชสอย 5,077.50               5,077.50              "  หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง " 3295 29 เม.ย.65

51 -  วัสดุสํานักงาน 11,720.00              11,720.00            "  รานพวงเพชรการคา  รานพวงเพชรการคา " 3702 30 พ.ค.65

52 -  คาใชสอย 28,676.00              28,676.00            "  หจก.เจ.ท.ีเอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวสิ หจก.เจ.ท.ีเอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวสิ " 3962 10 มิ.ย.65

53 -  วัสดุบริโภค 5,600.00               5,600.00              "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 3713 30 พ.ค.65

54 -  วัสดุงานบานงานครวั 18,225.00              18,225.00            "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 3715 30 พ.ค.65

55 -  วัสดุสํานักงาน 600.00                  600.00                 "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 3712 30 พ.ค.65

56 -  คาใชสอย 3,360.00               3,360.00              "  อุลลา มีเดีย อาตส  อุลลา มีเดีย อาตส " 4023 16 มิ.ย.65

57 -  วัสดุสํานักงาน 14,124.00              14,124.00            "  หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง " 4025 16 มิ.ย.65

58 -  คาใชสอย 9,630.00               9,630.00              "  บ.เอ็นเทค จีพีเอส จํากัด  บ.เอ็นเทค จีพีเอส จํากัด " 3965 10 มิ.ย.65

59 วสัดุบริโภค 1,480.00               1,300.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 487 1 มิย. 65

60 วสัดุบริโภค 2,130.00               1,610.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 488 1 มิย. 65

61 วสัดุบริโภค 1,350.00               780.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 489 2 มิย. 65

62 วสัดุบริโภค 2,593.00               2,095.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 490 2 มิย. 65

63 วสัดุบริโภค 1,700.00               1,080.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 491 3 มิย. 65

64 วสัดุบริโภค 2,465.00               1,814.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 492 3 มิย. 65

65 วสัดุบริโภค 1,330.00               1,040.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 493 4 มิย. 65

66 วสัดุบริโภค 2,227.00               1,246.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 494 4 มิย. 65

67 วสัดุบริโภค 900.00                  715.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 495 5 มิย. 65

68 วสัดุบริโภค 1,800.00               4,327.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 496 5 มิย. 65

69 วสัดุบริโภค 1,500.00               585.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 497 6 มิย. 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

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

วันที่ ......20....... เดือน ........มิถุนายน.......... พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ

70 วสัดุบริโภค 3,680.00               1,698.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 498 6 มิย. 65

71 วสัดุบริโภค 1,550.00               1,725.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 499 7 มิย. 65

72 วสัดุบริโภค 2,054.00               1,720.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 500 7 มิย. 65

73

วสัดุบริโภค
1,500.00               760.00                 

เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย ไมเกิน กม กําหนด
501 8 มิย. 65

74 วสัดุบริโภค 2,421.00               1,684.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 502 8 มิย. 65

75 วสัดุบริโภค 1,200.00               820.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 503 9 มิย. 65

76 วสัดุบริโภค 2,946.00               2,195.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 504 9 มิย. 65

77 วสัดุบริโภค 1,425.00               1,170.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 505 10 มิย. 65

78 วสัดุบริโภค 3,255.00               2,058.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 506 10 มิย. 65

79 วสัดุบริโภค 900.00                  1,080.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 507 11 มิย. 65

80 วสัดุบริโภค 3,730.00               3,528.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 508 11 มิย. 65

81 วสัดุบริโภค 1,685.00               1,535.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 509 12 มิย. 65

82 วสัดุบริโภค 3,286.00               1,926.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 510 12 มิย. 65

83 วสัดุบริโภค 900.00                  950.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 511 13 มิย. 65

84 วสัดุบริโภค 2,506.00               2,323.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 512 13 มิย. 65

85 วสัดุบริโภค 1,910.00               780.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 513 14 มิย. 65

86 วสัดุบริโภค 1,929.00               2,769.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 514 14 มิย. 65

87 วสัดุบริโภค 1,025.00               845.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 515 15 มิย. 65

88 วสัดุบริโภค 1,802.00               3,343.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 516 15 มิย. 65

89 วสัดุบริโภค 1,350.00               1,170.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 517 16 มิย. 65

90 วสัดุบริโภค 2,400.00               1,947.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 518 16 มิย. 65

91 วสัดุบริโภค 1,330.00               1,300.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 519 17 มิย. 65

92 วสัดุบริโภค 2,055.00               1,166.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 520 17 มิย. 65
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93 วสัดุบริโภค 1,275.00               780.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 521 18 มิย. 65

94 วสัดุบริโภค 2,377.00               1,585.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 522 18 มิย. 65

95 วสัดุบริโภค 1,500.00               1,145.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 523 19 มิย. 65

96 วสัดุบริโภค 1,731.00               2,024.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 524 19 มิย. 65

97

วสัดุบริโภค
900.00                  1,040.00              

เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย ไมเกิน กม กําหนด
525 20 มิย. 65

98 วสัดุบริโภค 2,489.00               1,481.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 526 20 มิย. 65

99 65067357070 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
26,960.00              26,960.00            

" บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 

จํากัด

"
3969 13 มิย. 65

100 65067357108 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
191,745.00            191,745.00           

" บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

"
3971 13 มิย. 65

101 65067357141 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 90,900.00              90,900.00            " หจก.ซายแอนดเมด หจก.ซายแอนดเมด " 3973 13 มิย. 65

102 65067357178 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 96,000.00              96,000.00            " บริษัท อินสทรูเมนท แล็ป บริษัท อินสทรูเมนท แล็ป " 3975 13 มิย. 65

103 65067357205 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 52,500.00              52,500.00            " บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บรษิัท ไบโอจีนีเทค จํากัด " 3977 13 มิย. 65

104 65067357305 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 100,250.00            100,250.00           " บริษัท เอ็ม พี เมดกรุป จํากัด บริษัท เอ็ม พี เมดกรุป จํากัด " 3979 13 มิย. 65

105 65067357315 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
40,000.00              40,000.00            

" บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเมดิคอล

ซายน จํากัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเมดิคอล

ซายน จํากัด

"
3981 13 มิย. 65

106 65067374352 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
67,200.00              67,200.00            

" บริษัท เอิรธ ซายน ไดแอกโน

สติก จํากัด

บริษัท เอิรธ ซายน ไดแอกโนสติก

 จํากัด

"
3983 13 มิย. 65

107 65067375065 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
48,384.00              48,384.00            

" บริษัท เอ็มมีเนนซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

"
3985 13 มิย. 65

108 65067375486 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
203,000.00            203,000.00           

" บริษัท ทรีนีตี้ ไดแอกโนสติก 

จํากัด

บริษัท ทรีนีตี้ ไดแอกโนสติก จํากัด "
3987 13 มิย. 65

109 65067376742 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 54,000.00              54,000.00            " หจก.คลีนซายน หจก.คลีนซายน " 3989 13 มิย. 65
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110 65067377503 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
25,270.00              25,270.00            

" บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ

 จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด

"
3991 13 มิย. 65

111 วสัดุทันตกรรม 4,300.00               4,300.00              " บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด " 3400 13 มิย. 65

112 วสัดุทันตกรรม
2,240.00               2,240.00              

" บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น

 จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

"
3999 13 มิย. 65

113 วสัดุทันตกรรม
4,930.00               4,930.00              

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด ไมเกิน กม กําหนด
4002 13 มิย. 65


