
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 Elevator straight hidy 20,000.00         1,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 224/64 วันท่ี 15 ธ.ค. 63

2 Local Anesthesia 2% 1:100,000  10,625.00         425.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 285/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64

3 Handpiece airotor (แบบไม่มีไฟ) PA2301 FXP-SU M4 32,400.00         12,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 314/64 วันท่ี 14 ม.ค. 64

4 Handpiece airotor (แบบไม่มีไฟ) PA2300 FXP-MU M4 21,600.00         12,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 314/64 วันท่ี 14 ม.ค. 64

5 นางร าพรรณ์ สีทินันท์/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 356/64 วันท่ี 28 ม.ค. 64

6 นางจันทร์แรม ธงไชย/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 356/64 วันท่ี 28 ม.ค. 64

7 นางประกิม จินนะ/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 356/64 วันท่ี 28 ม.ค. 64

8 นางภัทราวลัย รุ่งเรือง/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 356/64 วันท่ี 28 ม.ค. 64

9 นายเจริญ รุ่งเรือง/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 356/64 วันท่ี 28 ม.ค. 64

10 นายค าพา ล่าทอง/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           1,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 356/64 วันท่ี 28 ม.ค. 64

11 นางหยอง แท่นค า/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 379/64 วันท่ี 5 ก.พ. 64

12 นางร าพรรณ์ สีทินันท์/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 379/64 วันท่ี 5 ก.พ. 64

13 นางสีมา กะสัน/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,675.00           1,675.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 379/64 วันท่ี 5 ก.พ. 64

14 นางสุชิน ค าพุฒ/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 390/64 วันท่ี 11 ก.พ. 64

15 นายส าเนียง พัดแก้ว/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 390/64 วันท่ี 11 ก.พ. 64

16 นางทองเวียน อินมา/จบงาน TP Upper+Lower 1,585.00           1,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 390/64 วันท่ี 11 ก.พ. 64

17 นายไพ สาดิษ/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 390/64 วันท่ี 11 ก.พ. 64

95,385.00         

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน.....กุมภาพันธ์.......

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี......28.......เดือน........กุมภาพันธ์.......พ.ศ.......2564......... (1)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (7) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  9 รายการ 635.00 ๖๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 635.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 365/2564(1  ก.พ.64)
๒ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 753.00 ๗๕๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 753.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 374/2564(2  ก.พ.64)
๓ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 575.00 ๕๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 575.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 376/2564(3  ก.พ.64)
๔ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 948.00 ๙๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 948.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 377/2564(4  ก.พ.64)
๕ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,260.00 ๑,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,260.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 378/2564(5  ก.พ.64)
๖ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,358.00 ๑,๓๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,358.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 381/2564(6  ก.พ.64)
๗ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,225.00 ๑,๒๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,225.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 382/2564(7  ก.พ.64)
๘ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,015.00 ๑,๐๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,015.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 383/2564(8  ก.พ.64)
๙ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,535.00 ๑,๕๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,535.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 384/2564(9 ก.พ.64)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  22 รายการ 1,348.00 ๑,๓๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,348.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 385/2564(10 ก.พ.64)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,185.00 ๑,๑๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,185.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 389/2564(11 ก.พ.64)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 961.00 ๙๖๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 961.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 397/2564(12 ก.พ.64)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 855.00 ๘๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 855.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 398/2564(13 ก.พ.64)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 925.00 ๙๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 925.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 399/2564(14 ก.พ.64)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,156.00 ๑,๑๕๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,156.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 400/2564(15 ก.พ.64)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,485.00 ๑,๔๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,485.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 401/2564(16 ก.พ.64)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,123.00 ๑,๑๒๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,123.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 402/2564(17 ก.พ.64)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  9 รายการ 910.00 ๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 910.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 403/2564(18 ก.พ.64)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,390.00 ๑,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,390.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 408/2564(19 ก.พ.64)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,310.00 ๑,๓๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,310.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 409/2564(20 ก.พ.64)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,289.00 ๑,๒๘๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,289.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 410/2564(21 ก.พ.64)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 1,125.00 ๑,๑๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,125.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 411/2564(22 ก.พ.64)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,188.00 ๑,๑๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,188.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 412/2564(23 ก.พ.64)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......พฤศจิกำยน  2563..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-28......เดือน..กุมภำพันธ์....พ.ศ...2564....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (7) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......พฤศจิกำยน  2563..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-28......เดือน..กุมภำพันธ์....พ.ศ...2564....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๒๔ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,650.00 ๑,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,650.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 413/2564(24 ก.พ.64)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,273.00 ๑,๒๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,273.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 414/2564(25 ก.พ.64)
๒๖ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,515.00 ๑,๕๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,515.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 420/2564(26 ก.พ.64)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  8 รายการ 1,140.00 ๑,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,140.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 421/2564(27 ก.พ.64)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 648.00 ๖๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 648.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 422/2564(28 ก.พ.64)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือออกซิเจนเหลว 579.91 ลบ.ม. 15,512.59 ๑๕,๕๑๒.๕๙ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 15,512.59 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 417/2564(25 ก.พ.64)
2 ซ้ือ Cuff BP 6 รายการ 13,620.00 ๑๓,๖๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจ.ซี.เมด จ ากัด 13,620.00 บ.เจ.ซี.เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 418/2564(25 ก.พ.64)
3 ซ้ือถุงมือ Dispose 3 รายการ 69,800.00 ๖๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป 69,800.00 หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 419/2564(25 ก.พ.64)

วัสดุบริโภค
1 ซ้ือน้ าด่ืม แบบถัง 250 ถัง 3,750.00 ๓,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืม ทิพย์แสนขัน 3,750.00 ร้าน น้ าด่ืม ทิพย์แสนขัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 375/2564(2 ก.พ.64)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          330.00            330.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคาได้
391/64 วันท่ี 11 กพ 64

๒ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     10,400.00       10,400.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคาได้
387/64 วันท่ี 11 กพ 64

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       9,250.00         9,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี บริษัท เอ็มพี เป็นผู้เสนอราคาได้
386/64 วันท่ี 11 กพ 64

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี บริษัท วายดี เป็นผู้เสนอราคาได้
388/64 วันท่ี 11 กพ 64

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     25,600.00       25,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้
415/64 วันท่ี 25 กพ 64

6 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาได้
367/64 วันท่ี 2 กพ 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (๑)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

๑ วัสดุการแพทย์ ๒,๗๒๘.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 366/64 ลงวันท่ี 1 ก.พ. 64

2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๓,๐๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 343/64 ลงวันท่ี 18 ม.ค. 64

๓ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๘,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 344/64 ลงวันท่ี 18 ม.ค. 64

๔๔,๔๙๓.๕๐

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน....กุมภาพันธ์  2564

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....28....เดือน.กุมภาพันธ์...พ.ศ....2564....... (๑)


