
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย     15,000.00    15,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.98 24 มีนาคม 2563

2 วัสดุการแพทย     16,830.00    16,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.99 24 มีนาคม 2563

3 วัสดุการแพทย     70,552.00    70,552.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.91 18 มีนาคม 2563

4 วัสดุการแพทย     45,094.00    45,094.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.93 18 มีนาคม 2563

5 วัสดุการแพทย       1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมชอปปง บจก.โฮมชอปปง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.95 18 มีนาคม 2563

6 วัสดุการแพทย     12,890.00    12,890.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.96 18 มีนาคม 2563

7 วัสดุการแพทย     10,400.00    10,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลท แคร บจก.โพส เฮลท แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.97 18 มีนาคม 2563

8 วัสดุการแพทย     82,250.00    82,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.92 12 มีนาคม 2563

9 วัสดุการแพทย     25,000.00    25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.87 04 มีนาคม 2563

10 วัสดุการแพทย            1,350           1,350 เฉพาะเจาะจง

  

อินดัสตรี้

  

อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.88 04 มีนาคม 2563

11 วัสดุการแพทย            8,640           8,640 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.89 04 มีนาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุงานทันตกรรม     19,530.00    19,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.41/2563(พิเศษ) 02 มีนาคม 2563

2 วัสดุงานทันตกรรม       6,848.00      6,848.00 วิธี

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.42/2563(พิเศษ) 02 มีนาคม 2563

3 วัสดุงานทันตกรรม       2,800.00      2,800.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.43/2563(พิเศษ) 02 มีนาคม 2563

4 วัสดุงานทันตกรรม            2,925           2,925 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จํากัด บริษัท ทันตสยาม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.44/2563(พิเศษ) 02 มีนาคม 2563

5 วัสดุงานทันตกรรม            3,200           3,200 เฉพาะเจาะจง

   

พลาย จํากัด

   

พลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.45/2563(พิเศษ) 02 มีนาคม 2563

6 วัสดุงานทันตกรรม            5,950           5,950 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.46/2563(พิเศษ) 02 มีนาคม 2563

7 วัสดุงานทันตกรรม          10,600         10,600 เฉพาะเจาะจง

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.47/2563(พิเศษ) 02 มีนาคม 2563

8 วัสดุงานทันตกรรม 15,220.00 15,220.00 วิธี บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช จํากัด บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.48/2563(พิเศษ) 02 มีนาคม 2563

9 วัสดุงานทันตกรรม 6,750.00 6,750.00 วิธี บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.49/2563(พิเศษ) 02 มีนาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2563

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1  คาหนังสือพิมพ          310.00         310.00 เฉพาะเจาะจง รานหนังสิอเวียงแกน รานหนังสิอเวียงแกน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.220 31 มีนาคม 2563

2

  

สต       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.221 31 มีนาคม 2563

3 คาสาธารณูปโภค       2,940.00      2,940.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.223 31 มีนาคม 2563

4 งานซอมแซมทั่วไป       4,350.00      4,350.00 เฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.219 24 มีนาคม 2563

5 ยานพาหนะ       4,305.00      4,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.217 20 มีนาคม 2563

6 ยานพาหนะ       3,500.00      3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสุรัตนไดนาโม รานสุรัตนไดนาโม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.218 20 มีนาคม 2563

7 คาสาธารณูปโภค     46,046.00    46,046.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.216 18 มีนาคม 2563

8 คาสาธารณูปโภค     46,046.00    46,046.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.216 18 มีนาคม 2563

9 ครัว       7,440.00      7,440.00 เฉพาะเจาะจง ราน อําพร เครื่องครัว ราน อําพร เครื่องครัว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.201 17 มีนาคม 2563

10 งานจาง       5,400.00      5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระศักดิ์ สาวิรส (ทําปาย) นายจีระศักดิ์ สาวิรส (ทําปาย) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.202 17 มีนาคม 2563

11 วัสดุสํานักงาน       5,500.00      5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.197 16 มีนาคม 2563

12 ครัว       5,280.00      5,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.198 16 มีนาคม 2563

13 ครัว     19,440.00    19,440.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.199 16 มีนาคม 2563

14 ครัว       8,033.00      8,033.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.200 16 มีนาคม 2563

15 คาสาธารณูปโภค       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.214 16 มีนาคม 2563

16 คาสาธารณูปโภค          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.215 16 มีนาคม 2563

17 ครัว     21,500.00    21,500.00 เฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.193 13 มีนาคม 2563

18 ครัว     26,520.00    26,520.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.196 13 มีนาคม 2563

19 วัสดุสํานักงาน       6,087.00      6,087.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.195 12 มีนาคม 2563

20 งานจาง     24,000.00    24,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

(ซอมแซมทั่วไป)

  

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.190 11 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ .ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 ครัว     18,960.00    18,960.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวชสิน หางหุนสวนจํากัด เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.191 11 มีนาคม 2563

22 ครัว     12,360.00    12,360.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.192 11 มีนาคม 2563

23 วัสดุสํานักงาน       6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.194 11 มีนาคม 2563

24 วัสดุสํานักงาน       6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.194 11 มีนาคม 2563

25 วัสดุสํานักงาน          570.00         570.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกล็อก รานเอกล็อก คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.211 11 มีนาคม 2563

26 วัสดุสํานักงาน       4,410.00      4,410.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.212 11 มีนาคม 2563

27 ครัว       3,465.00      3,465.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา (แกสหุงตม) พชรการคา (แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.213 11 มีนาคม 2563

28 งานจาง     14,500.00    14,500.00 เฉพาะเจาะจง

  

เก็บของ)

  

เก็บของ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.189 10 มีนาคม 2563

29 งานจาง     19,900.00    19,900.00 เฉพาะเจาะจง จีระพงษอีเล็กทรอนิคส จีระพงษอีเล็กทรอนิคส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.188 09 มีนาคม 2563

30 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     40,320.00    40,320.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.210 09 มีนาคม 2563

31 วัสดุสํานักงาน     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.187 06 มีนาคม 2563

32 เก็บขยะ       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.206 06 มีนาคม 2563

33 คาเก็บขยะติดเชื้อ       8,861.00      8,861.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.207 06 มีนาคม 2563

34 คาอินเตอรเน็ต     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.208 06 มีนาคม 2563

35 คาโทรศัพท       3,721.00      3,721.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.209 06 มีนาคม 2563

36 วัสดุสํานักงาน     17,655.00    17,655.00 เฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.186 05 มีนาคม 2563

37 งานจาง       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

(ซอมแซมทั่วไป)

  

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.185 04 มีนาคม 2563

38 ยานพาหนะ     14,151.00    14,151.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.184 03 มีนาคม 2563

39 งานซอม       4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.203 03 มีนาคม 2563

40 ครัว       4,992.00      4,992.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.204 03 มีนาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 วัสดุหองยา       3,100.00      3,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเมดิคอล หจก.เชียงใหมเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.205 03 มีนาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย       5,890.00      5,890.00 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 043/2563 31 มีนาคม 2563

2 เทคนิคการแพทย     26,000.00    26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 042/2563 30 มีนาคม 2563

3 เทคนิคการแพทย     60,700.00    60,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายแล็บ หจก.เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 100 24 มีนาคม 2563

4 เทคนิคการแพทย            3,000           3,000 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 041/2563 16 มีนาคม 2563

5 เทคนิคการแพทย            3,000           3,000 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 041/2563 16 มีนาคม 2563

6 เทคนิคการแพทย          14,240         14,240 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 040/2563 11 มีนาคม 2563

7 เทคนิคการแพทย          11,720         11,720 เฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 039/2563 11 มีนาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1

 

COVID19     27,000.00    27,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เฮลตี้แคร บจก.โกลบอล เฮลตี้แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.94 18 มีนาคม 2563

2

 

COVID19       3,390.00      3,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรรษาเวชภัณฑ หจก.พรรษาเวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.84 04 มีนาคม 2563

3

 

COVID19       3,850.00      3,850.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล บจก.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.86 04 มีนาคม 2563

4

 

COVID19          16,750         16,750 เฉพาะเจาะจง บจก.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล บจก.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.86 04 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ .ศ. 2563
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