
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 3,151.15         3,151.15         เฉพำะเจำะจง หจก.แสงทองอิเลคทริคแอนด์เอ็นจิเนียร่ิงหจก.แสงทองอิเลคทริคแอนด์เอ็นจิเนียร่ิงเสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 034

เสนอรำคำ 3,151.15 บำท เสนอรำคำ 3,151.15 บำท ลว. 22 ก.พ. 61

2 จดัซ้ือวสัดุ 1,400.00         1,400.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/036

เสนอรำคำ 1,400 บำท เสนอรำคำ 1,400 บำท ลว. 5 มี.ค. 61

3 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/038

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

4 จดัซ้ือวสัดุ 700.00            700.00            เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/041

เสนอรำคำ 700 บำท เสนอรำคำ 700 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

5 จดัซ้ือวสัดุ 500.00            500.00            เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/042

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

6 จดัซ้ือวสัดุ 300.00            300.00            เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/043

เสนอรำคำ 300 บำท เสนอรำคำ 300 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

7 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำนงโฆษณำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/044

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00            350.00            เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/049

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

9 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 950.00            950.00            เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/039

เสนอรำคำ 950 บำท เสนอรำคำ 950 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

10 จดัซ้ือวสัดุ 1,500.00         1,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/050

เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท ลว. 12 มี.ค. 61

11 จดัซ้ือวสัดุ 30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงใหม่ฟู้ ดส์ เทส ร้ำนเชียงใหม่ฟู้ ดส์ เทส เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 032

เสนอรำคำ 30,000 บำท เสนอรำคำ 30,000 บำท ลว. 2 มี.ค. 61

12 จดัซ้ือวสัดุ 625.00            625.00            เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/054

เสนอรำคำ 625 บำท เสนอรำคำ 625 บำท ลว. 15 มี.ค. 61

13 จดัซ้ือวสัดุ 3,475.00         3,475.00         เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/055

เสนอรำคำ 3,475 บำท เสนอรำคำ 3,475 บำท ลว. 19 มี.ค. 61

14 จดัซ้ือวสัดุ 250.00            250.00            เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/052

เสนอรำคำ 250 บำท เสนอรำคำ 250 บำท ลว. 15 มี.ค. 61

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
แบบ สขร.1

หนา้ 2



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

15 จดัซ้ือวสัดุ 33,062.00       33,062.00       เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 039

เสนอรำคำ 33,062 บำท เสนอรำคำ 33,062 บำท ลว. 22 มี.ค. 61

16 เช่ำเคร่ืองเสียง 4,000.00         4,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุรศกัด์ิ   อุประ นำยสุรศกัด์ิ   อุประ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/051

เสนอรำคำ 4,000 บำท เสนอรำคำ 4,000 บำท ลว. 15 มี.ค. 61

17 จดัซ้ือวสัดุ 900.00            900.00            เฉพำะเจำะจง นำงสุวรรณ   ชนะดงั นำงสุวรรณ   ชนะดงั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/048

เสนอรำคำ 900 บำท เสนอรำคำ 900 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

18 จดัซ้ือวสัดุ 258.00            258.00            เฉพำะเจำะจง บ.สยำมโกบอลเฮำ้ส์ จ  ำกดั (มหำชน)บ.สยำมโกบอลเฮำ้ส์ จ  ำกดั (มหำชน)เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/047

เสนอรำคำ 258 บำท เสนอรำคำ 258 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

19 จดัซ้ือวสัดุ 2,700.00         2,700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/046

เสนอรำคำ 2,700 บำท เสนอรำคำ 2,700 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

20 จดัซ้ือวสัดุ 2,400.00         2,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวนัถว้ยรำงวลั ร้ำนมหำวนัถว้ยรำงวลั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/045

เสนอรำคำ 2,400 บำท เสนอรำคำ 2,400 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

21 จดัซ้ือวสัดุ 3,050.00         3,050.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/040

เสนอรำคำ 3,050 บำท เสนอรำคำ 3,050 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

หนา้ 3



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

22 จดัซ้ือวสัดุ 9,069.00         9,069.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 033

เสนอรำคำ 9,069 บำท เสนอรำคำ 9,069 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

23 จดัซ้ือวสัดุ 5,450.00         5,450.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 034

เสนอรำคำ 5,450 บำท เสนอรำคำ 5,450 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

24 จดัซ้ือวสัดุ 11,000.00       11,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยรชตะพน   บุรีค  ำ นำยรชตะพน   บุรีค  ำ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 035

เสนอรำคำ 11,000 บำท เสนอรำคำ 11,000 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

25 จำ้งเหมำขนยำ้ย/จดัสถำนท่ี 20,000.00       20,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยยทุธนำ   พิทกัษกิ์จสุนทร นำยยทุธนำ   พิทกัษกิ์จสุนทร เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 036

เสนอรำคำ 20,000 บำท เสนอรำคำ 20,000 บำท ลว. 9 มี.ค. 61

26 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/053

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 15 มี.ค. 61

27 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 31,800.00       31,800.00       เฉพำะเจำะจง บ. เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนบ. เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนเสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 038

เสนอรำคำ 31,800 บำท เสนอรำคำ 31,800 บำท ลว. 19 มี.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

หนา้ 4



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

28 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 314,969.00     525,000.00     e-bidding หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (เคร่ืองวดัควำมดนัแบบ เซลล ์แอนด์ เซอร์วิส เซลล ์แอนด์ เซอร์วิส เลขท่ี 029/2561

ดิจิตอล จ ำนวน 210 เคร่ือง) เสนอรำคำ 314,969 บำท เสนอรำคำ 314,969 บำท ลว.23 มี.ค. 61

29 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 467,200.00     560,000.00     e-bidding บ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซพัพลำย บ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซพัพลำย เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (เคร่ืองวดัควำมดนัโลหิต จ ำกดั จ ำกดั เลขท่ี 030/2561

แบบสอดแขนอตัโนมติั จ  ำนวน 8 เคร่ือง) เสนอรำคำ 467,200 บำท เสนอรำคำ 467,200 บำท ลว.23 มี.ค. 61

30 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 674,100.00     675,000.00     e-bidding บ.ไพรม ์เมดิคอล จก. บ.ไพรม ์เมดิคอล จก. เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (เคร่ืองฟังเสียงหวัใจของ เสนอรำคำ 674,100 บำท เสนอรำคำ 674,100 บำท เลขท่ี 031/2561

ทำรกในครรภ ์Doptone จ ำนวน 9 เคร่ือง) ลว.23 มี.ค. 61

31 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 909,300.00     910,000.00     e-bidding บ.เซนต ์เมดิคอล (คริติคอลแคร์)บ.เซนต ์เมดิคอล (คริติคอลแคร์) เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (เคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำหวัใจ จ ำกดั จ ำกดั เลขท่ี 032/2561

ชนิดอตัโนมติั AED จ ำนวน 7 เคร่ือง) เสนอรำคำ 909,300 บำท เสนอรำคำ 909,300 บำท ลว.23 มี.ค. 61

32 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 872,000.00     960,000.00     e-bidding บ.สหทรัพย ์เซอร์จิคอล จ ำกดั บ.สหทรัพย ์เซอร์จิคอล จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจ เสนอรำคำ 872,000 บำท เสนอรำคำ 872,000 บำท เลขท่ี 039/2561

พร้อมระบบประมวลผลฯ จ ำนวน 8 เคร่ือง) ลว.29 มี.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

หนา้ 5



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

33 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 4,936,000.00  7,360,000.00  e-bidding บ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซพัพลำย บ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซพัพลำย เสนอรำคำต ่ำสุด อยู่ระหว่าง

12 รำยกำร (เคร่ืองตรวจอวยัวะภำยใน จ ำกดั จ  ำกดั การอุทธรณ์

ดว้ยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงบ ชนิดสี 2 หวัตรวจ เสนอรำคำ 4,936,000 บำท เสนอรำคำ 4,936,000 บำท

จ ำนวน 8 เคร่ือง)

34 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 3,366,000.00  3,375,000.00  e-bidding บริษทั ชินกฤช จ ำกดั บริษทั ชินกฤช จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (เคร่ืองอบควำมร้อนคล่ืนสั้น เสนอรำคำ 3,366,000 บำท เสนอรำคำ 3,366,000 บำท เลขท่ี 033/2561

จ ำนวน 9 เคร่ือง) ลว.23 มี.ค. 61

35 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 765,000.00     774,000.00     e-bidding บริษทั ชินกฤช จ ำกดั บริษทั ชินกฤช จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (เคร่ืองกระตุน้ปลำยประสำท เสนอรำคำ 765,000 บำท เสนอรำคำ 765,000 บำท เลขท่ี 034/2561

ดว้ยไฟฟ้ำ จ  ำนวน 9 เคร่ือง) ลว.23 มี.ค. 61

36 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 3,366,000.00  3,375,000.00  e-bidding บริษทั ชินกฤช จ ำกดั บริษทั ชินกฤช จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (เคร่ืองดึงคอและหลงัอตัโนมติั เสนอรำคำ 3,366,000 บำท เสนอรำคำ 3,366,000 บำท เลขท่ี 035/2561

พร้อมเตียงปรับระดบัได ้จ  ำนวน 9 เคร่ือง) ลว.23 มี.ค. 61

37 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 864,000.00     873,000.00     e-bidding บริษทั ชินกฤช จ ำกดั บริษทั ชินกฤช จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (หมอ้ตม้แผ่นควำมร้อน เสนอรำคำ 864,000 บำท เสนอรำคำ 864,000 บำท เลขท่ี 036/2561

จ ำนวน 9 หมอ้) ลว.23 มี.ค. 61

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม แบบ สขร.1

หนา้ 6

แบบ สขร.1

หนา้ 6



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

38 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 333,000.00     342,000.00     e-bidding บริษทั ชินกฤช จ ำกดั บริษทั ชินกฤช จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (เคร่ืองฝึกยนืพร้อมเตียง เสนอรำคำ 333,000 บำท เสนอรำคำ 333,000 บำท เลขท่ี 037/2561

ไฟฟ้ำ จ  ำนวน 9 เคร่ือง) ลว.23 มี.ค. 61

39 ประกวดรำคำซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 477,000.00     486,000.00     e-bidding บริษทั ชินกฤช จ ำกดั บริษทั ชินกฤช จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

12 รำยกำร (หมอ้แช่พำรำฟิน เสนอรำคำ 477,000 บำท เสนอรำคำ 477,000 บำท เลขท่ี 038/2561

จ ำนวน 9 หมอ้) ลว.23 มี.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

หนา้ 6

แบบ สขร.1

หนา้ 7


