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ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 
 
 

   (นางสำลี จำเริญใจ)                             
ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ 

วันท่ี.......... 1 มิถุนายน 2565............ 
 

 

ผูอนุมัติรับรอง 
 
 

(นายจิระชาติ วงศกาฬสินธุ)                             
ตำแหนงเจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

วันท่ี.......... 1 มิถุนายน 2565............ 
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 
 

(..นายนรินทร อักษร...) 
ตำแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ..... 

วันท่ี.. 1 มิถุนายน 2565........ 



 

                           บนัทึกขอความ 

สวนราชการ..............................................................................................................................................     

ท่ี ....................................................................   วันท่ี .................................................................. ............ 

เรื่อง.............................................................................................................................................................    

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลบุงคลา 
 

  1.เรื่องเดิม  
                     ตามหนังสือโรงพยาบาลบุงคลา ท่ี บก0032.301(08)/638 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
เรื่อง ขอสงรายละเอียดแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลบุงคลา ปงบประมาณ 2565 เพ่ือเสนอนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดบึงกาฬพิจารณาอนุมัติ และไดอนุมัติแลวเม่ือวันท่ี  1 พฤศจกิายน 2564 นั้น 
  2.ขอเท็จจริง 
  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลบุงคลา ใหเปนไป 
ตามแผนเงินบำรุง จึงตองจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง (แบบสขร 1) ทุกรอบเดือน  และเปนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานในสังกัดสำนักงาน
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภู มิภาค (MOPH lntegrity and TranspatencY 
Assessment: MOPH ITA) 
  3.ขอระเบียบท่ีเกี่ยวของ/ขอกฎหมาย 

 3.1 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร เรื่องกำหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความ 
โปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔ ) แห งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๑ (๕ )  
บัญญัติวา สรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ตามมาตรา ๘ (๔) ท่ี เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม ๒๕๖๐  
  3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค (MOPH lntegrity and TranspatencY Assessment: MOPH ITA) 
  4.ขอพิจารณา 
  งานพัสดุ จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเดือนมิถุนายน 2565 (แบบสขร 1) 
ตามเอกสารแนบทายนี้ และขอเผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของโรงพยาบาลบุงคลา ตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
                                          (นางสำลี จำเริญใจ) 
                                  นกัวิชาการพัสดุ 

                        อนุมัติ 
 
 

           (นายชัยพฤกษ วรเริ่มสกุล) 
         นายแพทยชำนาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) รักษาการในตำแหนง  
                                      ผูอำนวยการโรงพยาบาลบุงคลา 
 

ความเห็นของหัวหนาพัสดุ 
เห็นควรอนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ........................................) 
(นายจิระชาติ วงศกาฬสินธุ) 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

รายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบสขร 1) 

ฝายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลบุงคลา  โทร ๐ ๔2 499 106 ตอ 202 

  บก   ๐๐๓๒.๓๐8(๐๘)/621       1   มิถุนายน ๒๕65 



                                                   
ประกาศโรงพยาบาลบุงคลา 

เรื่อง สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

............................... 

 ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร เรื่องกําหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความ

โปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๑ (๕) บัญญัติวา 

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) ที่เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม 

๒๕๖๐ ที่มีมติใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดําเนินการอยางเครงครัด นั้น 

 จังหวัดบึงกาฬ โดยโรงพยาบาลบุงคลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จึงขอประกาศสรุปผล

การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ  วันที่  ๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

                (นายชัยพฤกษ  วรเริ่มสกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุงคลา  

                                                  ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ  

    

 

 

 



                                                                       แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2565                         (แบบ สขร1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุบริโภค(อาหารผูปวย) 58,300.00            58,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/

2 วัสดุบริโภค(อาหารผูปวยกักตัว) 17,900.00           17,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/494

3 วัสดุบริโภค 21,210.00           21,210.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มขอบคุณ น้ําดื่มขอบคุณ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/478

4 วัสดุงานบานงานครัว 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง รานดั๊มอาภรณ รานดั๊มอาภรณ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/506

5 คาบริการไปรษณีย 671.00               671.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไปรษณียไทย บจ.ไปรษณียไทย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/503

6 วัสดุงานบานงานครัว 1,800.00             1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/500

7 จางเหมาประกอบอาหารผูปวย 900.00               900.00 เฉพาะเจาะจง นางสุลาวัลย  ทุมพะลา นางสุลาวัลย  ทุมพะลา วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/481

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 31,326.00           31,326.00 เฉพาะเจาะจง บจ.หนองคายจารุวงศบึงกาฬ บจ.หนองคายจารุวงศบึงกาฬ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/510

9 วัสดุงานบานงานครัว 640.00               640.00 เฉพาะเจาะจง รานดั๊มอาภรณ รานดั๊มอาภรณ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/518

10 จางเหมาติดตั้งขาแขวนทีวี 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ชัยศิลปโทรทัศน ชัยศิลปโทรทัศน วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/515

11 จางเหมาขนยายขยะ 33,372.04           33,372.04 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มสหจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/499

12 วัสดุบริโภค 3,795.00 3,795.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/525

13 วัสดุบริโภค(อาหารผูปวยกักตัว) 5,800.00              5,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/522

14 วัสดุบริโภค(อาหารผูปวย) 13,900.00            13,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/546

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000.00              1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หมงฮวดบริการ 2019 หจก.หมงฮวดบริการ 2019 วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/538

16 วัสดุงานบานงานครัว 3,680.00              3,680.00 เฉพาะเจาะจง รานดั๊มอาภรณ รานดั๊มอาภรณ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/567

17 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,878.30              2,878.30 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/549

18 คาโทรศัพท 712.09                712.09 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/552

19 คาโทรศัพทเคลื่อนที่ 1,606.07              1,606.07 เฉพาะเจาะจง บมจ.แอดวานซไวสเลสเน็ทเวอรค บมจ.แอดวานซไวสเลสเน็ทเวอรค วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/555

20 ค.สํานักงาน 1,450.00              1,450.00 เฉพาะเจาะจง รานบุงคลาวิทยุ รานบุงคลาวิทยุ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/535

หนวยงาน    โรงพยาบาลบุงคลา

วันที่    31  พฤษภาคม  2565



ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อหรือจดัจา้ง วงเงินที�จดัซื�อ ราคากลาง วธีิซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลที�คดัเลือก

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที�เสนอ ที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป

1 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็กซแ์ล็บ จํากดั บรษัิท เอ็กซแ์ล็บ จํากดั วงเงินเลก็นอ้ย

2 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เฟิรม์เมอร ์จํากดั บรษัิท เฟิรม์เมอร ์จํากดั วงเงินเลก็นอ้ย

3 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 58,910.00 58,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟิร์มเมอร์ จาํกดั บริษทั เฟิร์มเมอร์ จาํกดั วงเงินเลก็นอ้ย

153,910.00 153,910.00

หน่วยงาน   เทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลบุ่งคลา้

                                                                                      วนัที�  29 มีนาคม 2565

                                                                       แบบสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565        (แบบ สขร1)



รายงาน สขร เดือน พฤษภาคม 2565 คลังเวชภัณฑยา

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับเลือก เลขท่ี ประเภทงบ เลขท่ีใบสงของ

1 เจาหน้ี ยา 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุษบา เฮลทแคร จํากัด บริษัท บุษบา เฮลทแคร จํากัด บก0032.303(8)/149 เงินบํารุง ORVC6504000705

2 เจาหน้ี ยา 43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยาอินไทย จํากัด บริษัท ยาอินไทย จํากัด บก0032.303(8)/150 เงินบํารุง TR19650600010

3 เจาหน้ี ยา 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บก0032.303(8)/151 เงินบํารุง DIS220427-128

4 เจาหน้ี ยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จํากัด บริษัท มาซาแลบ จํากัด บก0032.303(8)/152 เงินบํารุง 22042836

5 เจาหน้ี ยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บก0032.303(8)/153 เงินบํารุง INV-L-IM2022041772

6 เจาหน้ี ยา 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บก0032.303(8)/153 เงินบํารุง INV-L-IM2022041779

7 เจาหน้ี ยา 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด บก0032.303(8)/155 เงินบํารุง PIS220408-067

8 เจาหน้ี ยา 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด บก0032.303(8)/156 เงินบํารุง 31122018122

9 เจาหน้ี ยา 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด บริษัท ยูเมดา จํากัด บก0032.303(8)/157 เงินบํารุง 246882

10 เจาหน้ี ยา 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บก0032.303(8)/158 เงินบํารุง 1169364902

11 เจาหน้ี ยา 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บก0032.303(8)/154 เงินบํารุง 1169447328

12 เจาหน้ี ยา 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บก0032.303(8)/159 เงินบํารุง 1169448420

13 เจาหน้ี ยา 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด บริษัท ยูเมดา จํากัด บก0032.303(8)/170 เงินบํารุง 248453

14 เจาหน้ี ยา 4,574.90 4,574.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บก0032.303(8)/169 เงินบํารุง IV2205644

15 เจาหน้ี ยา 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด บก0032.303(8)/168 เงินบํารุง 2022051639

16 เจาหน้ี ยา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด บก0032.303(8)/167 เงินบํารุง PIS220506072

17 เจาหน้ี ยา 5,461.20 5,461.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตอล โปรดัคส บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตอล โปรดัคส บก0032.303(8)/166 เงินบํารุง 22IN08051572

18 เจาหน้ี ยา 800 800 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด บก0032.303(8)/165 เงินบํารุง 31122022181

19 เจาหน้ี ยา 4,225.00 4,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด บก0032.303(8)/164 เงินบํารุง SI24/2201938

20 เจาหน้ี ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด บก0032.303(8)/163 เงินบํารุง 8220532417



21 เจาหน้ี ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด บก0032.303(8)/163 เงินบํารุง 8220535636

22 เจาหน้ี ยา 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จํากัดบริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จํากัดบก0032.303(8)/162 เงินบํารุง IV6506054

23 เจาหน้ี ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จํากัดบริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จํากัดบก0032.303(8)/162 เงินบํารุง IV6505252

24 เจาหน้ี ยา 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บก0032.303(8)/161 เงินบํารุง 1169594476

25 เจาหน้ี ยา 29,125.00 29,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/160 เงินบํารุง 3010049465

26 เจาหน้ี ยา 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/160 เงินบํารุง 3010049155

27 เจาหน้ี ยา 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/160 เงินบํารุง 3010049227

28 เจาหน้ี ยา 351.16 351.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/160 เงินบํารุง 3010049226

29 เจาหน้ี ยา 4,451.20 4,451.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/160 เงินบํารุง 3010049939

30 เจาหน้ี ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บก0032.303(8)/161 เงินบํารุง 1169483483



ลําดับ งานท่ีจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 เวชภัณฑมิใชยา 22,842.00 22,842.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยกอส จํากัด บริษัทไทยกอส จํากัด วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/178

2 เวชภัณฑมิใชยา 18,160.00 18,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเค เคภัณฑ จํากัด บริษัทเค เคภัณฑ จํากัด วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/176

3 เวชภัณฑมิใชยา 88,800.00 88,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญจงรักษ รานบุญจงรักษ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/

4 วัสดุการแพทย (กายภาพ) 26,900.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็ม ที 98 พลัส จํากัด บริษัทเอ็ม ที 98 พลัส จํากัด วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/638

5 วัสดุการแพทย (ออกซิเจน) 13,631.80 13,631.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทนครอินดัสเตรียลแกส จํากัด บริษัทนครอินดัสเตรียลแกส จํากัด วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/258

6 วัสดุเครื่องแตงกาย 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพีซีเมดดิคัล จํากัด บริษัทพีซีเมดดิคัล จํากัด วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/6

7 ซอมครุภัณฑการแพทย 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพี เอส เอ อินเตอรไลฟ บริษัทพี เอส เอ อินเตอรไลฟ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/263

244,833.80 244,833.80

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ ื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน  2565                ( แบบสขร.1)

หนวยงาน  โรงพยาบาลบุงคลา  ว ันที่  30  เมษายน  2565                                                     


