
1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,645.00                                               3 ส.ค.64

จ านวน 5 รายการ บ.บีเวอร์ เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1651

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 931.00                                                 3 ส.ค.64

พัดลมต้ังพืน้  จ านวน 1 ตัว สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1652

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 67,337.00                                             3 ส.ค.64

จ านวน 33 รายการ หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1653

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน 130.00                                                 3 ส.ค.64

สีสเปรย์ จ านวน 2 กระป๋อง อติคุณรวมอะไหล่ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1654

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน 28,803.00                                             4 ส.ค.64

จ านวน 36 รายการ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1660

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 54,400.00                                             4 ส.ค.64

จ านวน 3 รายการ หจก.เอ็น.เทค ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1661

7 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 3,500.00                                               4 ส.ค.64

กระดาษวดัความดัน จ านวน 100 ม้วน บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1662

8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,290.00                                               4 ส.ค.64

จ านวน 3 รายการ บ.วริชา คอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1663

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,456.00                                               5 ส.ค.64

จ านวน 4 รายการ หจก.คลีนซายส์ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1669

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,176.00                                               5 ส.ค.64

จ านวน 2 รายการ บ.ดีซีเอช ออริกา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1670

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,210.00                                               5 ส.ค.64

จ านวน 3 รายการ บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1671

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,720.00                                               5 ส.ค.64

จ านวน 4 รายการ หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1672

13 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 232.00                                                 5 ส.ค.64

ก๊อกน้ าเคร่ืองท าน้ าเย็น จ านวน 2 ตัว หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1673

14 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,300.00                                               5 ส.ค.64

ไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด บ.วริชา คอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1674

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,980.00                                               6 ส.ค.64

จ านวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1681

16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,582.36                                               6 ส.ค.64

จ านวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1682

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,264.00                                               6 ส.ค.64

จ านวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1683

18 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 11,158.00                                             6 ส.ค.64

จ านวน 8 รายการ หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1684

19 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,400.00                                               6 ส.ค.64

นาฬิกาดิจิตอล จ านสวน 1 เคร่ือง บ.วริชา คอมพิวเมท ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1685

20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,200.00                                             9 ส.ค.64

จ านวน 2 รายการ บ.ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1689
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21 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 38,189.00                                             9 ส.ค.64

จ านวน 8 รายการ บ.เอฟ.ซี.พี ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1690

22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,177.50                                               9 ส.ค.64

จ านวน 3 รายการ บ.พ.ีพ.ีเอส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1691

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,140.00                                               9 ส.ค.64

K-Y เจล จ านวน 300 ซอง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1692

24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 870.00                                                 9 ส.ค.64

จ านวน 3 รายการ หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1693

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 870.00                                                 9 ส.ค.64

จ านวน 3 รายการ หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1694

26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 38,563.00                                             10 ส.ค.64

จ านวน 8 รายการ บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1697

27 จ้างท าป้ายไวนิล 450.00                                                 10 ส.ค.64

จ านวน 1 ผืน ร้ายป้ายมิวอิง้เจ็ท ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1699

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 47,340.00                                             10 ส.ค.64

จ านวน 4 รายการ หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1700

29 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00                                               11 ส.ค.64

หมึกพิมพ์ HL-1110 จ านวน 20 กล่อง บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1704

30 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 14,700.00                                             11 ส.ค.64

จ านวน 3 รายการ บ.เอฟ.ซี.พี ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1705

31 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 675.00                                                 11 ส.ค.64

ถ่านAA จ านวน 15 แพ็ค สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1706

32 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,208.00                                               11 ส.ค.64

จ านวน 9 รายการ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1707

33 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,884.60                                               11 ส.ค.64

กล่องโฟม จ านวน 26 ใบ บ.เชียงใหม่พลาสติก ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1708

34 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 490.00                                                 13 ส.ค.64

ใบมีดโกน จ านวน 2 กล่อง หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1711

35 ซ้ือวสัดุส านักงาน 135.00                                                 13 ส.ค.64

โต๊ะญี่ปุน่ จ านวน 1 ตัว หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1712

36 ซ้ือวสัดุส านักงาน 95.00                                                   13 ส.ค.64

ปากกาเน้นข้อความ จ านวน 1 กล่อง หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1713

37 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,175.00                                               13 ส.ค.64

กระบอกฉีดพ่นละอองฝอย จ านวน 15 ใบ หจก.เป่าเปา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1714

38 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 9,000.00                                               16 ส.ค.64

สต๊ิกเกอร์ปืนยิง 200 ม้วน บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอลจ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1718

39 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 11,900.00                                             16 ส.ค.64

กระดาษเทอร์มอล 80x80  จ านวน 100 ม้วน บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอลจ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1719

40 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 29,000.00                                             16 ส.ค.64

สต๊ิกเกอรืเทอรืมอลบติดซองยา จ านวน 100 ม้วน บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอลจ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1720
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41 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 5,136.00                                               17 ส.ค.64

บันทึกทางการพยาบาล จ านวน 100 เล่ม หจก.เค.เอส วช่ัิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1726

42 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,760.00                                               17 ส.ค.64

จ านวน 2 รายการ บ.ทีดี ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1727

43 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 43,632.00                                             18 ส.ค.64

จ านวน 11 รายการ หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1733

44 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,070.00                                               18 ส.ค.64

จ านวน 5 รายการ สล่าไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1734

45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 50,023.50                                             18 ส.ค.64

จ านวน 4 รายการ หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1735

46 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 13,000.00                                             19 ส.ค.64

ซองซิปใส 13x20 จ านวน 100 กก. หจก.เค.เอส วช่ัิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1741

47 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 13,000.00                                             19 ส.ค.64

ซองซิปใส 15x23 จ านวน 100 กก. หจก.เค.เอส วช่ัิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1742

48 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,000.00                                               19 ส.ค.64

Astest จ านวน 1 กล่อง บ.น าววิฒัน์การช่าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1743

49 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 12,840.00                                             20 ส.ค.64

สมุดประจ าตัวเบาหวาน จ านวน 1000 เล่ม หจก.เค.เอส วช่ัิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1748

50 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 13,000.00                                             20 ส.ค.64

ซองซิปใส 28x27 จ านวน 100 กก. หจก.เค.เอส วช่ัิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1749

51 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,750.00                                               20 ส.ค.64

ถุงขยะด า 24x28 จ านวน 50 กก. ร้าน เอส.ที ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1750

52 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 2,380.00                                               23 ส.ค.64

จ านวน 2 รายการ สุภาพร เฟอร์มินิมาร์ท ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1755

( นายสิทธิโชค ยาวิชัย ) ( นางสาวอารีย ์ต๊ิบใจ )
เจา้หน้าท่ี หวัหน้าเจา้หน้าที่
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ
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 ( นายธนิต บรรสพผล )
นายแพทยช์ านาญการพเิศษ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
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