
              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

1 วสัดุทนัตกรรม 7,500.00            7,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ดีเอส ออลล ์จ  ำกดั บริษทั ดีเอส ออลล ์จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 080/2564

2 วสัดุทนัตกรรม 12,759.75          12,759.75    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช มีผูเ้สนอรำยเดียว 120/2564

(ประเทศไทย) (ประเทศไทย) 

20,259.75    

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 23  เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (1)



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ

รำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วสัดุบริโภค อำหำรสด 2,000.00            2,000.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวเพญ็ณภำ กอ้นแกว้ นำงสำวเพญ็ณภำ กอ้นแกว้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 85

2 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 25,000.00          25,000.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัเต็งไตรรันต์ บริษทัเต็งไตรรันต์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 86

3 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 4,220.00            4,220.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดัสหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 87

4 วสัดุเช้ือเพลิง 3,780.00            3,780.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ เช้ือหมอ นำยเดชำ เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 88

5 วสัดุบริโภค น ้ำด่ืม 300.00               300.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั น ้ำด่ืม SML น ้ำด่ืม SML มีผูเ้สนอรำยเดียว 89

6 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง6,554.00            6,554.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเนตรทรำย   กำบวั นำงเนตรทรำย   กำบวั มีผูเ้สนอรำยเดียว 90

7 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,453.00            6,453.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงแคทติยำ     ศรีวีละ นำงแคทติยำ     ศรีวีละ มีผูเ้สนอรำยเดียว 91

8 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน6,050.00            6,050.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 92

9 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง5,545.00            5,545.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั มำลี   บญุแสน มำลี   บญุแสน มีผูเ้สนอรำยเดียว 93

10 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,545.00            5,545.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิลนำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิลมีผูเ้สนอรำยเดียว 94

11 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก5,545.00            5,545.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 94.1

12 วสัดุก่อสร้ำง 330.00               330.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนศรีสุนทรน่ำน ร้ำนศรีสุนทรน่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 95

13 วสัดุอะไหล่เคร่ืองตดัหญำ้ 550.00               550.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนสนัน่กำรช่ำง ร้ำนสนัน่กำรช่ำง มีผูเ้สนอรำยเดียว 106

14 วสัดุยำนพำหนะ 500.00               500.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ไพรัชโฆษณำ99 ไพรัชโฆษณำ99 มีผูเ้สนอรำยเดียว 121

15 วสัดุบริโภค (ขำ้ว) 4,800.00            4,800.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำน เอ แอนด์ เอ ร้ำน เอ แอนด์ เอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 122

16 ครุภณัฑท์ำกำรเกษตร 13,800.00          13,800.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนสนัน่กำรช่ำง ร้ำนสนัน่กำรช่ำง มีผูเ้สนอรำยเดียว 123

17 จำ้งเหมำท ำรำวกั้นเขตระบบระบำยอำกำศหอ้งทนัตกรรม11,140.00          11,140.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยอินทอน  เช้ือหมอ นำยอินทอน  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 124

18 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 6,290.00            6,290.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนบำ้นหลวง 99 ร้ำนบำ้นหลวง 99 มีผูเ้สนอรำยเดียว 134

วนัท่ี 24  เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2564

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงพยำบำลบำ้นหลวง



19 จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุง รถยนตท์ะเบียน กข44273,000.00            3,000.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนกรุงเทพกำรช่ำง ร้ำนกรุงเทพกำรช่ำง มีผูเ้สนอรำยเดียว 135

20 วสัดุคอมพิวเตอร์ 35,410.00          35,410.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัยนิูต้ีไอทีชิสเต็มจ ำกดับริษทัยนิูต้ีไอทีชิสเต็มจ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 136

21 ครุภณัฑท์ำกำรเกษตรรถเข็นของ3,200.00            3,200.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ชนะพล  วงศเ์ทพ ชนะพล  วงศเ์ทพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 137

22 วสัดุประปำ 2,410.00            2,410.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ชนะพล  วงศเ์ทพ ชนะพล  วงศเ์ทพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 138

23 วสัดุส ำนกังำน 9,350.00            9,350.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 139

24 ครุภณัฑส์ ำนกังำน โต๊ะ 3,500.00            3,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.พีเคเอฟ เทรดด้ิง จ  ำกดั บ.พีเคเอฟ เทรดด้ิง จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 140

25 วสัดุส ำนกังำน 35,000.00          35,000.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บำ้นสวนครูเก่ง บำ้นสวนครูเก่ง มีผูเ้สนอรำยเดียว 141

26 วสัดุก่อสร้ำง 1,285.00            1,285.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ชนะพล  วงศเ์ทพ ชนะพล  วงศเ์ทพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 143

201,557.00  



              แบบสขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ระยะเวลำ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำ เหตผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง บำท (บำท) จัดซ้ือจัดจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ครุภณัฑ์กำรแพทย์ 56,000.00    56,000    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 120 วัน บริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกัด บริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกัด มีผู้เสนอรำยเดียว 096/2564

2 ครุภณัฑ์กำรแพทย์ 9,500.00      9,500      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 120 วัน บริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกัด บริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกัด มีผู้เสนอรำยเดียว 097/2564

3 ครุภณัฑ์กำรแพทย์ 3,500.00      3,500      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 120 วัน บริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกัด บริษทั เจ.ซี.เมด จ ำกัด มีผู้เสนอรำยเดียว 098/2564

4 วัสดุกำรแพทย์ทัว่ไป 3,000.00      3,000      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30 วัน หจก. ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก. ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น มีผู้เสนอรำยเดียว 099/2564

5 วัสดุกำรแพทย์ทัว่ไป 21,750.00    21,750    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วัน บริษทั โกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล จ ำกัดบริษทั โกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล จ ำกัดมีผู้เสนอรำยเดียว 100/2564

6 วัสดุกำรแพทย์ทัว่ไป 5,750.00      5,750      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30 วัน ร้ำนบำ้นหลวง 99 ร้ำนบำ้นหลวง 99 มีผู้เสนอรำยเดียว 101/2564

99,500.00 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจังดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม

(ชื่อหน่วยงำน) กลุ่มงำนเภสัชกรรม (กลุ่มกำรพยำบำล) โรงพยำบำลบ้ำนหลวง

วนัที่ 24  เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (1)



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ

รำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จัดซ้ือจัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ30,821.22          30,821.22    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด 107/2564

2 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ19,400.00          19,400.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดับริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 108/2564

3 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 7,065.21            7,065.21      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั บี.แอล.ฮั้ว จ  ำกดั บริษทั บี.แอล.ฮั้ว จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 109/2564

4 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 9,750.00            9,750.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดับริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 110/2564

5 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,600.00            4,600.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดับริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 111/2564

6 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,080.00            4,080.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั มำสุ จ  ำกดั บริษทั มำสุ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 112/2564

7 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 3,477.50            3,477.50      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกดับริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 113/2564

8 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 9,090.00            9,090.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซีหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซีเสนอรำคำต ่ำสุด 114/2564

9 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ10,770.00          10,770.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 115/2564

10 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 1,462.50            1,462.50      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั แอดแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดับริษทั แอดแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 116/2564

11 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 3,700.00            3,700.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั ร้ำน เอ.ที.พี.1999 ร้ำน เอ.ที.พี.1999 เสนอรำคำต ่ำสุด 117/2564

12 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 5,750.00            5,750.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั นครน่ำนออกซิเจน จ ำกดับริษทั นครน่ำนออกซิเจน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 118/2564

13 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ18,500.00          18,500.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ปหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ปเสนอรำคำต ่ำสุด 119/2564

14 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ38,000.00          38,000.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 125/2564

15 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 9,362.50            9,362.50      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั แอโรแคร์ จ  ำกดั บริษทั แอโรแคร์ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 126/2564

16 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 7,200.00            7,200.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ำกดับริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 127/2564

17 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 3,500.00            3,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั โรงพยำบำลอู่ทอง โรงพยำบำลอู่ทอง เสนอรำคำต ่ำสุด 128/2564

18 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 3,150.00            3,150.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั หสน.โรงงำนเภสชักรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทยหสน.โรงงำนเภสชักรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทยเสนอรำคำต ่ำสุด 129/2564

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสชักรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 23 เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม



19 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 1,765.50            1,765.50      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดับริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 130/2564

20 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ16,360.30          16,360.30    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 131/2564

21 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 5,750.00            5,750.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั เอฟ.ซี.พี. จ ำกดั บริษทั เอฟ.ซี.พี. จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 132/2564

22 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 4,660.00            4,660.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั แอสเซน้ท ์เมดิคอล จ ำกดับริษทั แอสเซน้ท ์เมดิคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 133/2564

218,214.73        



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 46,200.00                 46,200.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 102/2564

2 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 23,011.00                 23,011.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 103/2564

3 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 33,506.00                 33,506.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทักู๊ดส์ ซำยน์ เทคโนโลย ีจ  ำกดับริษทักู๊ดส์ ซำยน์ เทคโนโลย ีจ  ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 104/2564

4 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 6,250.00                   6,250.00           โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัเอม็พี เมดกรุ๊ป จ ำกดั บริษทัเอม็พี เมดกรุ๊ป จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 105/2564

5

6

7

8

9

10

11

108,967.00        

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 22  เดือน ธนัวำคม  พ.ศ. 2564 


