
              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 13,268.00          13,268.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ำกดั บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช(1988)มีผูเ้สนอรำยเดียว 431/2565

2 ฟันปลอม 4,800.00            4,800.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 374/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 31  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 (1)



              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 57,605.00                 57,605.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 375/2564

2 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 42,800.00                 42,800.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั เฟิร์มเมอร์ จ  ำกดั บริษทั เฟิร์มเมอร์ จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 376/2564

3 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 16,050.00                 16,050.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 377/2564

4 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 17,006.00                 17,006.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั กู๊ดส์ ซำยน์ เทคโนโลย ี จ  ำกดับริษทั กู๊ดส์ ซำยน์ เทคโนโลย ี จ  ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 378/2564

133,461.00  

วนัท่ี 25  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2565 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์โรงพยำบำลบำ้นหลวง



              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 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง6,554.00            6,554.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเนตรทรำย   กำบวั นำงเนตรทรำย   กำบวั มีผูเ้สนอรำยเดียว 396

2 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,453.00            6,453.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงแคทติยำ     ศรีวีละ นำงแคทติยำ     ศรีวีละ มีผูเ้สนอรำยเดียว 397

3 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,545.00            5,545.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิลนำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิลมีผูเ้สนอรำยเดียว 398

4 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง5,361.00            5,361.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงมำลี  บญุแสน นำงมำลี  บญุแสน มีผูเ้สนอรำยเดียว 399

5 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก5,361.00            5,361.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 400

6 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน6,050.00            6,050.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 401

7 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 23,290.00          29,795.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัเต็งไตรรันต์ บริษทัเต็งไตรรันต์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 403

8 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 2,729.30            1,570.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดัสหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 402

9 วสัดุบริโภค อำหำรสด 34,464.00          34,464.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวเพญ็ณภำ กอ้นแกว้ นำงสำวเพญ็ณภำ กอ้นแกว้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 404

10 วสัดุบริโภค น ้ำด่ืม ส ำหรับผูป่้วยและผูม้ำรับบริกำรรพ.3,360.00            3,360.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 406

11 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 320.00               320.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนประเวศน์ ร้ำนประเวศน์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 407

12 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 13,900.00          13,900.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.กูด้สปีด คอมพิวเตอร์ บ.กูด้สปีด คอมพิวเตอร์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 415

13 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 9,600.00            9,600.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 419

14 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 650.00               650.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 420

15 วสัดุไฟฟ้ำ 350.00               350.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 421

16 วสัดุไฟฟ้ำโครงกำรป้องกนัโรคไวรัสโคโรนำ20198,200.00            8,200.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 422

17 วสัดุบริโภค 4,200.00            4,200.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.เอแอนด์เอ ขำ้วเพ่ือสุขภำพบ.เอแอนด์เอ ขำ้วเพ่ือสุขภำพมีผูเ้สนอรำยเดียว 430

18 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 472.00               472.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 436

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2565 

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 31  เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2565



19 จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ24,020.00          24,020.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.มีสกุลน่ำน บ.มีสกุลน่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 437

20 จำ้งเหมำจ ำกดัปลวก 75,000.00          75,000.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.พีเคกรุ๊ป ก ำจดัปลวก บ.พีเคกรุ๊ป ก ำจดัปลวก มีผูเ้สนอรำยเดียว 445

21 จำ้งเหมำบริกำรตดัหญำ้รพ.บำ้นหลวง2,400.00            2,400.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยไพฑูรย ์  อุดดี นำยไพฑูรย ์  อุดดี มีผูเ้สนอรำยเดียว 446

22 จำ้งเหมำบริกำรตรวจเช็คระยะรถยนตร์ำชกำร2,355.07            2,355.07      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.โตโยตำ้ น่ำน หจก.โตโยตำ้ น่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 447

23 วสัดุบริโภคขำ้ว 4,200.00            4,200.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพมีผูเ้สนอรำยเดียว 430

24 จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงและเปล่ียนอะไหล่1,458.41            1,458.41      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.โตโยตำ้ น่ำน หจก.โตโยตำ้ น่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 449

25 จำ้งเหมำบริกำรซ๋อมบ ำรุ่งเคร่ืองปรับอำกำศ10,100.00          10,100.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.มีสกุลน่ำน บ.มีสกุลน่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 450

26 วสัดุก่อสร้ำง 80,251.00          80,251.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.สวนเสด็จวสัดุภณัฑ์ หจก.สวนเสด็จวสัดุภณัฑ์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 451

27 วสัดุก่อสร้ำง 20,900.00          20,900.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.ศรีสยำม เพน็ท์ หจก.ศรีสยำม เพน็ท์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 452

28 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 24,900.00          24,900.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัยนิูตีไอทีซิสเต็ม บริษทัยนิูตีไอทีซิสเต็ม มีผูเ้สนอรำยเดียว 453

29 จำ้งเหมำเช่ือมเหล็กกนัหอ้งน ้ำเตรียมงำนรับเสด็จ10,000.00          10,000.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยอินทอน  เช้ือหมอ นำยอินทอน  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 454

397,789.48  

34 จำ้งเหมต่ออำยจีุพีเอสรถยนตท์ะเบียน กจ 9418 น่ำน3,210.00            3,210.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ ร้ำนเคที คอมพิวเตอร์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 388

35 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1,050.00            1,050.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 390

36 วสัดุคอมพิวเตอร์ 26,850.00          26,850.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม บ.ยนิูต้ีไอที ซิสเต็ม มีผูเ้สนอรำยเดียว 391

37 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 6,554.00            6,554.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนธีรพำนิชย์ ร้ำนธีรพำนิชย์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 395

795,578.96  



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอ
รำคำ

ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ
รำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

1 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ48,456.00          48,456.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรมองคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด 375/2565

2 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ56,282.00          56,282.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดับริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 376/2565

3 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ24,600.00          24,600.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 377/2565

4 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ12,000.00          12,000.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลอู่ทองโรงพยำบำลอู่ทอง เสนอรำคำต ่ำสุด 378/2565

5 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ11,930.00          11,930.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดับริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 379/2565

6 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 6,850.00            6,850.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซีหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซีเสนอรำคำต ่ำสุด 380/2565

7 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 7,800.00            7,800.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ำกดับริษทั ไบโอจีนีเทค จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 381/2565

8 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 23,350.00          23,350.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ปหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ปเสนอรำคำต ่ำสุด 382/2565

9 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 5,750.00            5,750.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอฟ.ซี.พี. จ ำกดับริษทั เอฟ.ซี.พี. จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 383/2565

10 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ54,400.00          54,400.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 423/2565

11 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ27,200.00          27,200.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดับริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 424/2565

12 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ11,128.00          11,128.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอโรแคร์ จ  ำกดับริษทั แอโรแคร์ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 245/2565

13 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ10,008.00          10,008.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดับริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 426/2565

14 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 8,500.00            8,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์ม่ำ อินโนวำ จ ำกดับริษทั ฟำร์ม่ำ อินโนวำ จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 427/2565

15 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ12,500.00          12,500.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซีฟำม จ ำกดับริษทั ซีฟำม จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 428/2565

16 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 6,300.00            6,300.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ำกดับริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 429/2565

ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ = 297,954.00        

วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป = 29,100.00          

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสชักรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 31 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม



              แบบสขร .1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก

และรำคำ
เหตผลท่ี
คดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

1 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 15,000.00      15,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดับริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 439/2565

2 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 48,150.00      48,150.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 440/2565

3 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 14,000.00      14,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั หจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ปหจก.อินสทรูเมน้ท ์แล็ปมีผูเ้สนอรำยเดียว 441/2565

4 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 12,500.00      12,500.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั ร้ำนบำ้นหลวง 99 ร้ำนบำ้นหลวง 99 มีผูเ้สนอรำยเดียว 442/2565

5 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 30,000.00      30,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 60 วนั บริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดับริษทั โกร๊ธ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 443/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจงัดจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม

(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มงำนเภสชักรรม (กลุ่มกำรพยำบำล) โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 31  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 (1)




