
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม IV20-26845       
ลว. 17 ส.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาเหมาะสม IV-630017674     
ลว. 17 ส.ค. 63

3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาเหมาะสม EX-IV6307-027    
ลว. 31 ส.ค. 63

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

12,140.00 12,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาเหมาะสม 5332339059A    
ลว. 31 ส.ค. 63

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 เช่าเคร่ืองอ่านและ
แปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดวิด แอนด์ โก หจก.เดวิด แอนด์ โก ราคาเหมาะสม 211/2563  ลว 3 
ส.ค. 2563

2 จ้างซัก อบ รีด ผ้า
ผู้ปว่ย เดือน สิงหาคม
 2563

63,840.80 63,840.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง หจก.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ราคาเหมาะสม 212/2563  ลว 3 
ส.ค. 2563

3 จ้างเหมาเคล่ือนย้าย
เคร่ืองปรับอากาศ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศ  เรืองงาม นายธเนศ  เรืองงาม ราคาเหมาะสม 213/2563   ลว  3 
 ส.ค. 2563

4 ซ้ือวัสดุงานบา้นงาน
ครัว

33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนภณมั่งค่ังรวย ร้านธนภณมั่งค่ังรวย ราคาเหมาะสม 215/2563  3  ส.ค.
 2563

5 จ้างสอบเทยีบตู้ปลอด
เชื้อ

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล บริษัท แอร์ไฟล ราคาเหมาะสม 219/2563  3 ส.ค. 
2563

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลททนิั่ม บริษัท แพลททนิั่ม ราคาเหมาะสม 222/2563  6  ส.ค.
 2563

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

กลุ่มงานบรหิารทั่วไป โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าฟันเทยีม 872.05 872.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์
ปปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์
ปปอเรชั่น จ ากัด

ราคาเหมาะสม DENT63/038.1 ลง
วันที่ 17 ก.ค 256๓

2 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้
ทนัตภัณฑ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้
ทนัตภัณฑ์

ราคาเหมาะสม DENT63/038.2 ลง
วันที่ 20 ก.ค. 2563

3 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด ราคาเหมาะสม DENT63/038.3 ลง
วันที่ 20 ก.ค. 2563

4 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ราคาเหมาะสม DENT63/042 ลง
วันที่ 30 ก.ค. 2563

5 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท ์จ ากัด บริษัท นูโวเด้นท ์จ ากัด ราคาเหมาะสม DENT63/043 ลง
วันที่ 6 ส.ค. 2563

6 จ้างท าฟันเทยีม 2,340.09 2,340.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์
ปปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์
ปปอเรชั่น จ ากัด

ราคาเหมาะสม DENT63/044 ลง
วันที่ 11 ส.ค. 256๓

7 จ้างท าฟันเทยีม 3,207.83 3,207.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์
ปปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์
ปปอเรชั่น จ ากัด

ราคาเหมาะสม DENT63/045 ลง
วันที่ 28 ส.ค. 256๓

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญา  หรือข้อตกลง

(บาท) (บาท) หรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือยา 8,550.00     8,550.00     เฉพาะเจาะจง ที.แมนฟาร์มา จ ากัด ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด ราคาและคุณภาพ 63-1/55 - 7 ส.ค.63
2 ซ้ือยา 8,750.00     8,750.00     เฉพาะเจาะจง ยูโทเปีย้น จ ากัด ยูโทเปีย้น จ ากัด ราคาและคุณภาพ 63-1/59 - 7 ส.ค.63

3 ซ้ือยา 15,965.00   15,965.00   เฉพาะเจาะจง ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด ราคาและคุณภาพ 63-1/56 - 7 ส.ค.63

4 ซ้ือยา 12,629.65   12,629.65   เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช จ ากัด สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาและคุณภาพ 63-1/53 - 7 ส.ค.63
5 ซ้ือยา 7,216.00     7,216.00     เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์ จ ากัด เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์ จ ากัด ราคาและคุณภาพ 63-1/57 - 7 ส.ค.63

6 ซ้ือยา 6,523.79     6,523.79     เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ราคาและคุณภาพ 63-1/54 - 7 ส.ค.63
7 ซ้ือยา 25,850.00   25,850.00   เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ าเอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ าราคาและคุณภาพ 63-1/58 - 7 ส.ค.63
8 ซ้ือยา 23,270.00   23,270.00   เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด ราคาและคุณภาพ 63-1/60 - 9 ส.ค.63
9 ซ้ือยา 8,988.00     8,988.00     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดราคาและคุณภาพ 63-1/63 - 21 ส.ค.63

10 ซ้ือยา 10,812.70   10,812.70   เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาและคุณภาพ 63-1/61 - 21 ส.ค.63
11 ซ้ือยา 29,560.00   29,560.00   เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัดเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัดราคาและคุณภาพ 63-1/62 - 21 ..ค.63
12 ซ้ือยา 36,975.00   36,975.00   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาและคุณภาพ 63-1/65 - 23 ส.ค.63
13 ซ้ือยา 19,702.00   19,702.00   เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด ราคาและคุณภาพ 63-1/66 - 23 ส.ค.63
14 ซ้ือยา 341,260.90 341,260.90 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาและคุณภาพ 63-1/67 - 24 ส.ค.63

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม   2563
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุมครองผู้บรโิภค โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญา  หรือข้อตกลง
(บาท) (บาท) หรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

15 ซ้ือยา 3,575.00     3,575.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา ราคาและคุณภาพ 63-1/68 - 31 ส.ค.63
16 ซ้ือยา 7,200.00     7,200.00     เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากดั ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากดั ราคาและคุณภาพ 63-1/69 - 31 ส.ค.63
17 ซ้ือยา 6,528.00     6,528.00     เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอลจ ากัด แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอลจ ากัด ราคาและคุณภาพ 63-1/70 - 31 ส.ค.63

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุมครองผู้บรโิภค โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง บาท และราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
1 วัสดุทางเภสัชกรรม 240 240 วิธีเฉพาะเจาะจง ดอนตูมออกซิเจน ดอนตูมออกซิเจน ราคาและคุณภาพ 6212060017

240 240 3 ส.ค 2562
2 วัสดุทางเภสัชกรรม 4622.4 24000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด ราคาและคุณภาพ 6301090018

4622.4 4622.4  4 ส.ค 2562
3 สมุนไพร 7000 7000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด บ.ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาและคุณภาพ 6301090024

7000 7000 10 ส.ค 2563
4 สมุนไพร 18000 18000 วิธีเฉพาะเจาะจง มานพเวชเภสัช มานพเวชเภสัช ราคาและคุณภาพ 6301100021

18000 18000 10 ส.ค 2563

5 สมุนไพร 2900 2900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหยู่โถ่โอสถ ร้านหยู่โถ่โอสถ ราคาและคุณภาพ 6301100022
2900 2900 10 ส.ค 2563

6 สมุนไพร 900 900 วิธีเฉพาะเจาะจง พัรานันล์ ลาภมหาจิตรกุศล พัรานันล์ ลาภมหาจิตรกุศล ราคาและคุณภาพ 6301100023
900 900 10 ส.ค 2563

7 เวชส าอาง 19003.2 19003.2 วิธีเฉพาะเจาะจง รอแยลโลตัส จ ากัด รอแยลโลตัส จ ากัด ราคาและคุณภาพ 6301200027
19003.2 19003.2 10  ส.ค 2563

8 วัสดุทางเภสัชกรรม 14000 14000 วิธีเฉพาะเจาะจง ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทคจ ากัดไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทคจ ากัดราคาและคุณภาพ 6301140025
14000 14000 14  ส.ค 2563

แบบ สขร.1

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสมนุไพร-เคมภัีณฑ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บรโิภค  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง บาท และราคาที่เสนอ หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

9 วัสดุทางเภสัชกรรม 20000 20000 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เนเจอร์ บาลานซ์ เมดดิเทคจ ากัดบ.เนเจอร์ บาลานซ์ เมดดิเทคจ ากัดราคาและคุณภาพ 6301140026
20000 20000 14  ส.ค 2563

10 วัสดุทางเภสัชกรรม 3852 3852 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด ราคาและคุณภาพ 6301400029
3852 3852 24  ส.ค 2563

11 วัสดุทางเภสัชกรรม 240 240 วิธีเฉพาะเจาะจง ดอนตูมออกซิเจน ดอนตูมออกซิเจน ราคาและคุณภาพ 6301290028
240 240 31 ส.ค 2563

12 สมุนไพร 1860 1860 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชมพู่ ตลาดปฐมมงคง ร้านชมพู่ ตลาดปฐมมงคง ราคาและคุณภาพ 6301300030
1860 1860 31  ส.ค 2563

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บรโิภค  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน

แบบ สขร.1
แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสมนุไพร-เคมภัีณฑ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2563



ล าดับที่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,800.00 3,800.00 ตกลงราคา เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6301150037

2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 38,568.00 38,568.00 ตกลงราคา จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด

จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6301170038

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,300.00 2,300.00 ตกลงราคา เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6301170039

4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,870.00 9,870.00 ตกลงราคา เอนริช เมด จ ากัด เอนริช เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6301170040

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,235.00 16,235.00 ตกลงราคา เอนริช เมด จ ากัด เอนริช เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6301280044

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,400.00 11,400.00 ตกลงราคา เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6301280041

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,910.00 5,910.00 ตกลงราคา ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ)่

ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ)่

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6301280046

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 ตกลงราคา ท.ีซี.เอ็ม อินเตอร์เทรด 
(1997)

ท.ีซี.เอ็ม อินเตอร์เทรด 
(1997)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6301280042

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,400.00 5,400.00 ตกลงราคา ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6301280043

แบบ สขร.1

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสมนุไพร-เคมภัีณฑ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บรโิภค  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน



ล าดับที่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,901.50 6,901.50 ตกลงราคา ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6302030047

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,355.35 5,355.35 ตกลงราคา แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6302070048

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 ตกลงราคา องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6302140049

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,585.00 14,585.00 ตกลงราคา ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ)่

ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ)่

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6302180050

แบบ สขร.1
แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสมนุไพร-เคมภัีณฑ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2563

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บรโิภค  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน









63-1/63 - 21 ส.ค.63
63-1/61 - 21 ส.ค.63

63-1/65 - 23 ส.ค.63
63-1/66 - 23 ส.ค.63
63-1/67 - 24 ส.ค.63



63-1/68 - 31 ส.ค.63
63-1/69 - 31 ส.ค.63
63-1/70 - 31 ส.ค.63



เลขที่และวันที่ของสัญญา



เลขที่และวันที่ของสัญญา


