


















10 เฝอกสําเร็จรูป 4" (15ชั้น)    3X1 BOX 10700 12,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

10,700.00 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 19 มี.ค. 64 64323, 19/03/2564

11 Sodium Valproate SR. 500 mg.    60X30 18104.4 18,104.40 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย )จํากัด

18,104.40 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย )จํากั

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64326, 29/03/2564

12 Ferrous Fumarate 200 mg    60X1000 T 16800 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด

16,800.00 บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64327, 29/03/2564

13 Folic acid 5 mg    60X1000 TAB 16800 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด

16,800.00 บริษัท พาตารแลบ (2517) จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64327, 29/03/2564

14 Paracetamol syrup 60 ml    1000X1 BO 7000 8,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เฮลทตี้ มี จํากัด

7,000.00 บริษัท เฮลทตี้ มี จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64328, 29/03/2564

15 N.S.S.0.9% * 100 ML    2000X1 BOTT 25000 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด 

(มหาชน)

25,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํา

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64329, 29/03/2564

16 Autoclave tape 1/2"    20X1 มวน 18928.3 17,911.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

18,928.30 บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64330, 29/03/2564

17 Gauze bandage 3"x6 Yds    50X12 มวน 18928.3 17,911.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

18,928.30 บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64330, 29/03/2564

18 IV.Set     1000X1 เสน 18928.3 17,911.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

18,928.30 บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64330, 29/03/2564

19 Syringe glass 20 ml.    2X12 TUBE 18928.3 17,911.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

18,928.30 บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64330, 29/03/2564

20 สําลีกอน 0.35 กรัม    80X1 BAG 18928.3 17,911.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

18,928.30 บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64330, 29/03/2564

21 สําลีกอน 1.40 กรัม    10X1 BAG 18928.3 17,911.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

18,928.30 บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64330, 29/03/2564

22 Needle Dispos.no.24x1-1/2"    20X100 19163.7 15,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด

19,163.70 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากั

มีคุณสมบัติตาม

วิธีการจัดซื้อ 29 มี.ค. 64 64331, 29/03/2564
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  30  เมษายน  พ.ศ. 2564 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรชุดใบสําคัญการเบิกจาย ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 3  จํานวน 2 ชุด บน
เว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       ชุดใบสําคัญการเบิกจาย ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 3 จํานวน 2 ชุด 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว            รุงกิจ  ปนใจ 

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

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564         วันท่ี  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564 


	สขร
	สขร
	ITA_Purchase_monthly_summary

	สขร
	มี.ค.64
	เม.ย.64
	พ.ค.64





