
แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ วันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 181,000.00         272,610.00       เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 677/63 14/05/2563

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 130,150.00         308,200.00       เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 678/63 14/05/2563

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,864.00             2,984.00           เฉพาะเจาะจง ที.โอ. ที.โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 679/63 14/05/2563

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 47,100.00           60,000.00         เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 680/63 14/05/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม 2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๖๓ (๑)



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)

๑ Saliva ejector ๓,๒๕๐.๐๐ ๖๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 553/63 วันท่ี 3 เม.ย. 63

๒ Articulating paper (เต็มปาก) ๓๖๐.๐๐ ๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 553/63 วันท่ี 3 เม.ย. 63

๓ Dentine adhesive   ๔,๒๐๐.๐๐ ๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 554/63 วันท่ี 3 เม.ย. 63

๔ Impression compound  ๑,๗๐๐.๐๐ ๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 554/63 วันท่ี 3 เม.ย. 63

๕ Alginate ๒,๔๐๐.๐๐ ๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 551/63 วันท่ี 3 เม.ย. 63

๖ Alveogly   ๑,๐๕๐.๐๐ ๑,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 551/63 วันท่ี 3 เม.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๓

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี ๓๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑)



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)

๑ จ้างเก็บขยะติดเช้ือ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 661/63 วันท่ี 1 พ.ค.63

๒ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 662/63 วันท่ื 1 พ.ค.63

๓ จ้างเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 682/63 วันท่ื 15 พ.ค.63

๔ จ้างเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 683/63 วันท่ื 15 พ.ค.63

๕ จ้างเหมาบริการ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 691/63 วันท่ื 20 พ.ค.63

๖ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 692/63 วันท่ื 20 พ.ค.63

๓๘,๙๕๐.๐๐

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม  2563 
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๒5  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ 2563     (๑)



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 งำนบ้ำนงำนครัว
1 น ้ำยำซักผ้ำ,ปรับผ้ำนุ่ม,ผงซักฟอก 3 รำยกำร 17,980.00 ๑๗,๙๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ้ำกัด 17,980.00 บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 684/2563 (15 พ.ค.63)

วัสดุ บริโภค 
๑ ซื ออำหำรสด  13 รำยกำร ๙๔๕.๐๐ ๙๔๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 945.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 658/2563 (30 เม.ย. 63)
๒ ซื ออำหำรสด  12 รำยกำร ๘๕๕.๐๐ ๘๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 855.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 659/2563 (1 พ.ค. 63)
๓ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร ๑,๔๔๐.๐๐ ๑,๔๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,440.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 663/2563 (2 พ.ค. 63)
๕ ซื ออำหำรสด  13 รำยกำร ๑,๑๖๐.๐๐ ๑,๑๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,160.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 664/2563 (3 พ.ค. 63)
๖ ซื ออำหำรสด  14 รำยกำร ๑,๓๕๗.๕๐ ๑,๓๕๗.๕๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,357.50 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 665/2563 (4 พ.ค. 63)
๗ ซื ออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๔๙๕.๐๐ ๑,๔๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,495.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 666/2563 (5 พ.ค. 63)
๘ ซื ออำหำรสด  21 รำยกำร ๑,๒๖๘.๐๐ ๑,๒๖๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,268.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 667/2563 (6 พ.ค. 63)
๙ ซื ออำหำรสด  20 รำยกำร ๑,๓๐๕.๐๐ ๑,๓๐๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,305.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 668/2563 (7 พ.ค. 63)

๑๐ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร ๙๙๕.๐๐ ๙๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 995.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 669/2563 (8 พ.ค. 63)
๑๑ ซื ออำหำรสด  12 รำยกำร ๘๔๐.๐๐ ๘๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 840.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 670/2563 (9 พ.ค. 63)
๑๒ ซื ออำหำรสด  13 รำยกำร ๑,๑๒๐.๐๐ ๑,๑๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,120.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 671/2563 (10 พ.ค. 63)
๑๓ ซื ออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๑๓๐.๐๐ ๑,๑๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,130.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 672/2563 (11 พ.ค. 63)
๑๔ ซื ออำหำรแห้ง 14 รำยกำร ๘๙๐.๐๐ ๘๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 890.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 675/2563 (12 พ.ค. 63)
๑๕ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร ๑,๒๑๕.๐๐ ๑,๒๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,215.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 676/2563 (13 พ.ค. 63)
๑๖ ซื ออำหำรสด  17 รำยกำร ๑,๐๖๖.๐๐ ๑,๐๖๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,066.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 689/2563 (14 พ.ค. 63)
๑๗ ซื ออำหำรสด  13 รำยกำร ๑,๑๑๕.๐๐ ๑,๑๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,115.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 686/2563 (15 พ.ค. 63)
๑๘ ซื ออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๐๙๓.๐๐ ๑,๐๙๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,093.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 687/2563 (16 พ.ค. 63)
๑๙ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร ๑,๔๒๐.๐๐ ๑,๔๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,420.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 688/2563 (17 พ.ค. 63)
๒๐ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร ๙๔๓.๐๐ ๙๔๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 943.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 689/2563 (18 พ.ค. 63)
๒๑ ซื ออำหำรสด  18 รำยกำร ๑,๐๕๕.๐๐ ๑,๐๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,055.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 690/2563 (19 พ.ค. 63)
๒๒ ซื ออำหำรสด  14 รำยกำร ๑,๑๕๘.๐๐ ๑,๑๕๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,158.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 693/2563 (20 พ.ค. 63)
๒๓ ซื ออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๑๒๐.๐๐ ๑,๑๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,120.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 695/2563 (21 พ.ค. 63)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม 2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๒๕  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563     (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  พฤษภำคม 2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๒๕  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563     (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๒๔ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร ๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 0.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 659/2563 (22 พ.ค. 63)
ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน

1 เก้ำอี ส้ำนักงำน   20 ตัว ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 54,000.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 673/2563 (12 พ.ค. 63)



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          1,310.00         1,310.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี ๙ จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี ๙ จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 674/63 วันท่ี 12 พค. 63

๒ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 660/63 วันท่ี 1 พค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (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 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๒,๔๐๐.๐๐ ๑๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ จ ากัด บ.เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 628/63 วันท่ี 22 เม.ย.63

2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๘,๖๓๐.๐๐ ๒๘,๖๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 629/63 วันท่ี 22 เม.ย.63

๓ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๕,๓๔๔.๐๐ ๑๕,๓๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 631/63 วันท่ี 22 เม.ย.63

4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๕,๘๔๐.๐๐ ๕,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 630/63 วันท่ี 22 เม.ย.63

๕ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอล จ ำกัด บ.ที.โอ.เคมีคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 625/63 วันท่ี 22 เม.ย.63

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ำกัด บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 633/63 วันท่ี 22 เม.ย.63

๗๔,๖๑๔.๐๐

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๓

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๒๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓       (๑)




