
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 7,704.00                9,000.00              เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 326

10 ส.ค. 64

2 พัสดุยา 2,700.00 4,012.50              เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดบริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 2

1 ต.ค. 64

3 พัสดุยา 95,000.00 250,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 3

1 ต.ค. 64

4 พัสดุยา 21,186.00 25,020.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 4

1 ต.ค. 64

5 พัสดุยา 39,900.00 52,950.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา ( ประเทศไทย ) จ ากัด บริษัท นิวฟาร์มา ( ประเทศไทย ) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 5

1 ต.ค. 64

6 พัสดุยา 36,000.00 36,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6

1 ต.ค. 64

7 พัสดุยา 250,380.00 306,876.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 7

1 ต.ค. 64

8 พัสดุยา 12,160.00 20,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 8

1 ต.ค. 64

9 พัสดุยา 8,700.00 8,862.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 9

1 ต.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน ........พฤศจิกำยน...... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 พัสดุยา 18,864.00 38,922.88             เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 10

1 ต.ค. 64

11 พัสดุยา 26,200.00 51,080.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 11

1 ต.ค. 64

12 พัสดุยา 7,950.00 8,265.75              เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 1

1 ต.ค. 64

13 พัสดุยา 75,010.00              98,600.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 1

1 ต.ค. 64

14 พัสดุยา 8,881.00                8,881.00              เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 1

1 ต.ค. 64

15 พัสดุยา 3,573.80 6,000.00              เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 1

1 ต.ค. 64

16 พัสดุยา 370,220.00 712,000.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 12

5 ต.ค. 64

17 พัสดุยา 5,000.00 5,001.20              เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 13

7 ต.ค. 64

18 พัสดุยา 14,400.00          15,836.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 14

7 ต.ค. 64

19 พัสดุยา 60,000.00 110,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 16

8 ต.ค. 64

20 พัสดุยา 98,700.00 199,602.80           เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 17

8 ต.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 พัสดุยา 55,200.00 72,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 18

8 ต.ค. 64

22 พัสดุยา 41,200.00 50,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 19

8 ต.ค. 64

23 พัสดุยา 11,800.00 22,000.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 20

8 ต.ค. 64

24 พัสดุยา 183,000.00 375,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 21

8 ต.ค. 64

25 พัสดุยา 36,958.00 59,998.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 15

8 ต.ค. 64

26 พัสดุยา 3,049.50                4,050.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 22

14 ต.ค. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุส ำนักงำน 50,002.00           50,002.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ผลสว่ำงพำนิช หจก.ผลสว่ำงพำนิช ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 28 ตุลำคม 2564

2 วัสดุส ำนักงำน 50,000.00           50,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมดิก้ำ แพ็คก้ิง จ ำกัด บ.เมดิก้ำ แพ็คก้ิง จ ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 27 ตุลำคม 2564

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,546.00           88,546.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.พี.พำรำกอน หจก.เอส.พี.พำรำกอน ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 26 ตุลำคม 2564

4 วัสดุส ำนักงำน 118,000.00         118,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมดิก้ำ แพ็คก้ิง จ ำกัด บ.เมดิก้ำ แพ็คก้ิง จ ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 12 ตุลำคม 2564

5 วัสดุส ำนักงำน 59,000.00           59,000.00 เฉพำะเจำะจง ยูเน่ียนเอ็กเพรส ยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 12 ตุลำคม 2564

6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 38,430.00           38,430.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ผลสว่ำงบริกำร หจก.ผลสว่ำงบริกำร ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 18 ตุลำคม 2564

7 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00             3,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 6 ตุลำคม 2564

8 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 8,880.00             8,880.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์รำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม-มีนำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........ตุลำคม...... พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม-มีนำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........ตุลำคม...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 18 ตุลำคม 2564

9 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,660.00             5,660.00 เฉพำะเจำะจง ช้ำงกำรไฟฟ้ำ 2 ช้ำงกำรไฟฟ้ำ 2 ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 18 ตุลำคม 2564

10 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 6,740.00             6,740.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 12 ตุลำคม 2564

11 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 850.00               850.00 เฉพำะเจำะจง ช้ำงกำรไฟฟ้ำ 2 ช้ำงกำรไฟฟ้ำ 2 ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 10 ตุลำคม 2564

12 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,900.00             3,900.00       เฉพำะเจำะจง บัญชำกำรช่ำง บัญชำกำรช่ำง ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 7 ตุลำคม 2564

13 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,500.00             3,500.00       เฉพำะเจำะจง บัญชำกำรช่ำง บัญชำกำรช่ำง ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 7 ตุลำคม 2564

14 วัสดุบริโภคข้ำวสำร 10,650.00           10,650.00 เฉพำะเจำะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 25 ตุลำคม 2564

15 วัสดุบริโภคเคร่ืองขวด 14,410.00           14,410.00 เฉพำะเจำะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 28 ตุลำคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม-มีนำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........ตุลำคม...... พ.ศ. 2564

16 วัสดุบริโภคอำหำรสด 58,028.00           58,028.00     เฉพำะเจำะจง นำงอ ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 18 ตุลำคม 2564

17 วัสดุบริโภคอำหำรสด 58,800.00           58,800.00     เฉพำะเจำะจง นำงอ ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564

18 จ้ำงเหมำขนย้ำยขยะติดเช้ือไปเผำท ำลำย พย.6455,887.50           55,887.50     เฉพำะเจำะจง บ.ไอซี ควอลิต้ี ซีสเท็ม จ ำกัด บ.ไอซี ควอลิต้ี ซีสเท็ม จ ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 4 ตุลำคม 2564

19 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือน กย. 642,500.00             2,500.00 เฉพำะเจำะจง เจษฏำก็อปป้ี เจษฏำก็อปป้ี ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 4 ตุลำคม 2564

20 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 625.95               625.95         เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัดบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 18 ตุลำคม 2564

21 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 3,370.50             3,370.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัดบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 11 ตุลำคม 2564

22 จ้ำงเหมำติดฟิลม์กรองแสงรอบคัน 3,200.00             3,200.00 เฉพำะเจำะจง เพชรไพศำล เพชรไพศำล ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 1 ตุลำคม 2564

23 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 4,305.68             4,305.68       เฉพำะเจำะจง บริษัทโตโยต้ำเพชรบูรณ์ จ ำกัด บริษัทโตโยต้ำเพชรบูรณ์ จ ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม-มีนำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........ตุลำคม...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 27 ตุลำคม 2564

24 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 3,377.83             3,377.83       เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จ ำกัดบริษัทสยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จ ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 1 ตุลำคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย์ 14,100.00          14,100.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมดจ ำกดั บ.ไซเอนซ์เมดจ ำกดั ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 46,339.08          46,339.08   เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ำกดั บ.แอร์ลิควิดจ ำกดั ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 2,214.90            2,214.90     เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทร์วรำกรณ์ หจก.จนัทร์วรำกรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 8,400.00            8,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มำร์เก็ตต้ิงจ ำกดั บ.เอ็นทีที มำร์เก็ตต้ิงจ ำกดั ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 38,000.00          38,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอฟซีพีจ ากัด บ.เอฟซีพีจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 33,099.43          33,099.43   เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ำกดั บ.แอร์ลิควิดจ ำกดั ใช้เกณฑ์ราคา

7 วัสดุการแพทย์ 1,444.50            1,444.50     เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทร์วรำกรณ์ หจก.จนัทร์วรำกรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุการแพทย์ 14,400.00          14,400.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทรูเมดิคอลจ ำกดั บ.ทรูเมดิคอลจ ำกดั ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 6,500.00            6,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ำกดั บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ำกดั ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 11,500.00          11,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์จ ากัด บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 63,000.00          63,000.00   เฉพาะเจาะจง องคก์ำรเภสัชกรรม องคก์ำรเภสัชกรรม ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 24,000.00          24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดคัส์ต้ี บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดคัส์ต้ี ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........ตุลำคม...... พ.ศ. 2564


