
















40
Risperidone * 1 mg    6X500 TAB

4800 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวฟารมา(ประเทศไทย) จํากัด

4,800.00
บริษัท นิวฟารมา(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ
25 ธ.ค. 63 64179, 25/12/2563

41

Berodual  MDI 0.02mg+0.05mg/dose    

24610 37,878.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส 

จํากัด

24,610.00

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ

25 ธ.ค. 63 64180, 25/12/2563

42
Oxygen gas 6Q    7X1 ทอ

1498 1,498.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ไทยถาวรออกซิเยน

1,498.00
หางหุนสวนจํากัด ไทยถาวรออกซิเยน

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ
25 ธ.ค. 63 64181, 25/12/2563

43

ซอมปุมกด Start BP Digital    1X1 SET

6110 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลายด แอนด เซอรวิส

6,110.00
หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลายด แอนด เซอรวิส มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ

25 ธ.ค. 63 64182, 25/12/2563

44

สายโพรบ SPo2 ใชกับเครื่อง Defbrillator    

6110 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลายด แอนด เซอรวิส

6,110.00
หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลายด แอนด เซอรวิส มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ

25 ธ.ค. 63 64182, 25/12/2563

45

Air Plug ตอสายวัดความดันดิจิตอล    1X1 อ

6110 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลายด แอนด เซอรวิส

6,110.00
หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลายด แอนด เซอรวิส มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ

25 ธ.ค. 63 64182, 25/12/2563

46

คาบริการตรวจเช็คเครื่องวัดความดันดิจิตอล    

6110 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลายด แอนด เซอรวิส

6,110.00
หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลายด แอนด เซอรวิส มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ

25 ธ.ค. 63 64182, 25/12/2563

47
Dicloxacilline Dry syrup 60 ml    300X1 

5496 6,741.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด

5,496.00
บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ
25 ธ.ค. 63 64183, 25/12/2563

48
Salbutamol 2 mg    10X1000 TAB

3440 3,459.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

3,440.00
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ
25 ธ.ค. 63 64184, 25/12/2563

49
Silver sulfadiazine 1% Cream 25 gm    

3440 3,459.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

3,440.00
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ
25 ธ.ค. 63 64184, 25/12/2563

50
Ibuprofen 200 mg    20X1000 TAB

7500 14,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

7,500.00
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ
25 ธ.ค. 63 64185, 25/12/2563

51
Propanolol 10 mg    5X1000 TAB

7500 14,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

7,500.00
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ
25 ธ.ค. 63 64185, 25/12/2563
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  20 มกราคม พ.ศ. 2564 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรชุดใบสําคัญการเบิกจาย ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 2 จํานวน 2 ชุด บน
เว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       ชุดใบสําคัญการเบิกจาย ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 2 จํานวน 2 ชุด 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว            รุงกิจ  ปนใจ 

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                     ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  20  เดือน มกราคม  พ.ศ.2564     วันท่ี  20  เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  20  เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 
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