




แบบ สขร. 1ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ�าง ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�าง1 ว.สํานักงาน 936.00 936.00 เฉพาะเจาะจง ร�านคลังพัสดุ 936.00 ร�านคลังพัสดุ อยู7ใกล� ราคากลาง 80/62 5 พย.612 ว.สํานักงาน 1,005.00 1,005.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 1,005.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู7ใกล� ราคากลาง 79/62 5 พย.613 ว.สํานักงาน 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก�า แพ็คกิ้ง จํากัด 37,000.00 บ.เมดิก�า แพ็คกิ้ง จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 95/62 5 พย.614 ว.งานบ�านงานครัว 1,770.00 1,770.00 เฉพาะเจาะจง ร�านจุDบจิ๊บกะใบบัว 1,770.00 ร�านจุDบจิ๊บกะใบบัว อยู7ใกล� ราคากลาง 63/62 1 พย.615 ว.งานบ�านงานครัว 2,094.00 2,094.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มทีอุปกรณFการแพทยF จํากัด 2,094.00 บ.เอ็มทีอุปกรณFการแพทยF จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 74/62 2 พย.616 ว.งานบ�านงานครัว 1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน ส.เจริญชัย 1,540.00 ร�าน ส.เจริญชัย อยู7ใกล� ราคากลาง 79/62 5 พย.617 ว.งานบ�านงานครัว 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร�านคลังพัสดุ 400.00 ร�านคลังพัสดุ อยู7ใกล� ราคากลาง 80/62 5 พย.618 ว.งานบ�านงานครัว 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยFอิเลคทรอนิคสFและคอมพิวเตอรF 300.00 ศูนยFอิเลคทรอนิคสFและคอมพิวเตอรF อยู7ใกล� ราคากลาง 94/62 5 พย.619 ว.งานบ�านงานครัว 12,390.00 12,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเอสแอนดFเฟรนดF 12,390.00 หจก.บีเอสแอนดFเฟรนดF ตรง spec. ราคากลาง 97/62 5 พย.6110 ว.งานบ�านงานครัว 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.เจ.ซัพพลาย 180.00 ร�าน พี.เจ.ซัพพลาย อยู7ใกล� ราคากลาง 98/62 5 พย.6111 ว.ก7อสร�าง 4,507.00 4,507.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน พี.เจ.ซัพพลาย 4,507.00 ร�าน พี.เจ.ซัพพลาย อยู7ใกล� ราคากลาง 98/62 5 พย.6112 ว.ไฟฟIา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยFอิเลคทรอนิคสFและคอมพิวเตอรF 3,600.00 ศูนยFอิเลคทรอนิคสFและคอมพิวเตอรF อยู7ใกล� ราคากลาง 94/62 5 พย.6213 ว.น้ํามันเชื้อเพลิงและหล7อลื่น 28,205.00 28,205.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห�ชัยพานิช ชัยนาท 28,205.00 หจก.สิงห�ชัยพานิช ชัยนาท อยู7ใกล� ราคากลาง 69/62 1 พย.6114 จ�างเหมาซ7อมรถยนตF 3,818.83 3,818.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร�เทรด เซลล� จํากัด 3,818.83 บริษัท อินเตอร�เทรด เซลล� จํากัด ผู�จําหน7าย ราคากลาง 8/62 5 พย.6115 จ�างเหมาซ7อมรถยนตF 5,824.55 5,824.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต�าชัยทอง ขัยนาท 5,824.55 บริษัท โตโยต�าชัยทอง ขัยนาท ผู�จําหน7าย ราคากลาง 9/62 5 พย.6116 จ�างเหมาตรวจทางห�องปฏิบัติการ 12,641.00 12,641.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย�แลบธนบุรี จํากัด  12,641.00 บริษัท ศูนย�แลบธนบุรี จํากัด  มารับของได� ราคากลาง 11/62 5 พย.6117 ซ7อมแอรFรถยนตF 9250.00 9250.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ7งนที  เกษเวชสุริยา 9250.00 นายรุ7งนที  เกษเวชสุริยา อยู7ใกล� ราคากลาง 13/62 12 พย.6118 จ�างเหมาทําฟMนปลอม 18,235.00 18,235.00 เฉพาะเจาะจง ธวัชชัยเด็นตอลแลป 18,235.00 ธวัชชัยเด็นตอลแลป มารับของได� ราคากลาง 14/62 12 พย.61สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร. 1ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ�าง ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ19 จ�างเหมาทําฟMนปลอม 28,582.40 28,582.40 เฉพาะเจาะจง บ.ฟMนเทียมไทย จํากัด 28,582.40 บ.ฟMนเทียมไทย จํากัด มารับของได� ราคากลาง 3/62 24 ตค.6120 เช7าเครื่องอ7านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรยF 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซF เทรดดิ้ง จํากัด 300,000.00 บ.โอเร็กซF เทรดดิ้ง จํากัด ราคากลาง สัญญา280/61 22 มิย.6121 จ�างเหมาทําความสะอาด 37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00 ห.จ.ก.กิตติชัย คลีนนิ่ง ปฏิบัตืได�ตามสัญญาที่กําหนด สัญญา341/61 28 กย.6122 เช7าระบบติดตามยานพาหนะแบบ online 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ$กซ�เซ�นส� อินฟอร�เมชั่น เซอร�วิส จํากัด 700.00 บ.เอ$กซ�เซ�นส� อินฟอร�เมชั่น เซอร�วิส จํากัด ภาพรวมจังหวัด ข�อตกลง77/61 28 กย.6123 จ�างเหมาทําอาหารผู�ปSวย 31,880.00 31,880.00 เฉพาะเจาะจง นส.สีนวล  เหมือนมอญ 31,880.00 นส.สีนวล  เหมือนมอญ อยู7ใกล� ราคากลาง 6/62 1 พย.6124 จ�างเหมาถ7ายเอกสาร 3,201.50 3,201.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย�ถ,ายเอกสารวีรยา 3,201.50 ศูนย�ถ,ายเอกสารวีรยา อยู7ใกล� ราคากลาง 5/62 1 พย.6125 ครุภัณฑFโฆษณาและเผยแพร7 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เจ เอส คอมพิวเตอรF 46,000.00 ห.จ.ก.เจ เอส คอมพิวเตอรF อยู7ใกล� ราคากลาง 61/62 24 ตค.6126 เช7ารถตู� 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์   ทองคํา 3,500.00 นายจิรศักดิ์   ทองคํา อยู7ใกล� ราคากลาง 10/62 5 พย.6127 จ�างเหมา CG 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นส.ผ7องศรี   ศรีเมือง 600.00 นส.ผ7องศรี   ศรีเมือง อยู7ใกล� ราคากลาง 47/62 30 เมย.6128 วัสดุทันตกรรม 6,805.20 6,805.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด 6,805.20 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 103/62 9 พย.6129 วัสดุการแพทยF 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด 8,750.00 บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 65/62 1 พ.ย. 6130 วัสดุการแพทยF 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ชรินทรFเฮ็ลธFแครF 13,000.00 ห.จ.ก.ชรินทรFเฮ็ลธFแครF ตรง spec. ราคากลาง 66/62 1 พ.ย. 6131 วัสดุการแพทยF 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกรDธซัพพลาย จํากัด 1,800.00 บ.โกรDธซัพพลาย จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 67/62 1 พ.ย. 6132 วัสดุการแพทยF 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อุปกรณFการแพทยF จํากัด 17,550.00 บริษัท เอ็มที อุปกรณFการแพทยF จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 74/62 2 พ.ย. 6133 วัสดุการแพทยF 4,020.00 4,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกDอส จํากัด 4,020.00 บริษัท ไทยกDอส จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 76/62 2 พ.ย. 6134 วัสดุการแพทยF 15,620.00 15,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนดF เฟรนดF 15,620.00 หจก. บี เอส แอนดF เฟรนดF ตรง spec. ราคากลาง 78/62 5 พ.ย. 6135 วัสดุการแพทยF 7,480.95 7,480.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซF เทรดดิ้ง จํากัด 7,480.95 บริษัท โอเร็กซF เทรดดิ้ง จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 77/62 5 พ.ย. 6136 วัสดุการแพทยF 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารFมา จํากัด 5,992.00 บริษัท ซิลลิค ฟารFมา จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 75/62 5 พ.ย. 61



แบบ สขร. 1ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ�าง ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ37 วัสดุการแพทยF 14,550.00 14,550.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน แต�ฮงหลีอDอกซิเย7น 14,550.00 ร�าน แต�ฮงหลีอDอกซิเย7น ตรง spec. ราคากลาง 68/62 1 พ.ย. 6138 เวชภัณฑFทันตกรรม 67,139.00 67,139.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด 67,139.00 บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 82/62 5 พ.ย. 6139 เวชภัณฑFทันตกรรม 6,019.00 6,019.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด 6,019.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 87/62 5 พ.ย. 6140 เวชภัณฑFทันตกรรม 34,055.96 34,055.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 34,055.96 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 84/62 5 พ.ย. 6141 เวชภัณฑFทันตกรรม 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เซี่ยงไฮ�ทันตภัณฑF 13,000.00 หจก. เซี่ยงไฮ�ทันตภัณฑF ตรง spec. ราคากลาง 86/62 5 พ.ย. 6142 เวชภัณฑFทันตกรรม 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร�าน จี กู�ด 12,400.00 ร�าน จี กู�ด ตรง spec. ราคากลาง 88/62 5 พ.ย. 6143 เวชภัณฑFทันตกรรม 14,530.00 14,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอรF จํากัด 14,530.00 บริษัท เอสดีเอส เคอรF จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 85/62 5 พ.ย. 6144 เวชภัณฑFทันตกรรม 68,600.00 68,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรFด คอรFปอเรชั่น จํากัด 68,600.00 บริษัท แอคคอรFด คอรFปอเรชั่น จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 83/62 5 พ.ย. 6145 เวชภัณฑFทันตกรรม 22,410.00 22,410.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส7วนจํากัด เอ็มมีเน�นซF 22,410.00 ห�างหุ�นส7วนจํากัด เอ็มมีเน�นซF ตรง spec. ราคากลาง 89/62 5 พ.ย. 6146 วัสดุวิทยาศาสตรF 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด 3,000.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 125/62 3 ธ.ค. 6147 วัสดุวิทยาศาสตรF 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 30,000.00 บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 124/62 3 ธ.ค. 6148 วัสดุวิทยาศาสตรF 136,567.00 136,567.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินสF เมดดิคอล จํากัด 136,567.00 บริษัท ล็อคอินสF เมดดิคอล จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 123/62 3 ธ.ค. 6149 วัสดุวิทยาศาสตรF 3,609.20 3,609.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอรF แอDดวานซF จํากัด 3,609.20 บริษัท แล็บมาสเตอรF แอDดวานซF จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 126/62 3 ธ.ค. 6150 วัสดุวิทยาศาสตรF 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจเจไอ ไบโอเทค 6,500.00 หจก. เจเจไอ ไบโอเทค ตรง spec. ราคากลาง 127/62 3 ธ.ค. 6151 วัสดุวิทยาศาสตรF 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 1,498.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 128/62 3 ธ.ค. 6152 วัสดุวิทยาศาสตรF 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารFมา จํากัด 1,712.00 บริษัท ซิลลิค ฟารFมา จํากัด ตรง spec. ราคากลาง 129/62 3 ธ.ค. 6153 เวชภัณฑFยา 11,920.00 11,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารFม จํากัด 11,920.00 บริษัท โปลิฟารFม จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 90/62 5 พ.ย. 6154 เวชภัณฑFยา 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล�มคีลเลอร�โลจิสติกส� จํากัด 7,062.00 บริษัท ดีทแฮล�มคีลเลอร�โลจิสติกส� จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 91/62 5 พ.ย. 61



แบบ สขร. 1ที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ�าง ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ซื้อ-จ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ�าง/สัญญา/ข�อตกลง วันที่ของสัญญา/ข�อตกลงในการซื้อ-จ�างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561หน"วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมงผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ55 เวชภัณฑFยา 37,600.00 37,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนดF.วี.กรุงเทพฯ จํากัด(สํานักงานใหญ7) 37,600.00 บริษัท วี.แอนดF.วี.กรุงเทพฯ จํากัด(สํานักงานใหญ7) ตรง spec/ราคากลาง 92/62 5 พ.ย. 6156 เวชภัณฑFยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทFแครF จํากัด(สํานักงานใหญ7) 3,400.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลทFแครF จํากัด(สํานักงานใหญ7) ตรง spec/ราคากลาง 93/62 5 พ.ย. 6157 เวชภัณฑFยา 7,472.00 7,472.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห�างขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด 7,472.00 บริษัท ห�างขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 100/62 9 พ.ย. 6158 เวชภัณฑFยา 5,892.00 5,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด�า จํากัด (สํานักงานใหญ,) 5,892.00 บริษัท ยูเมด�า จํากัด (สํานักงานใหญ,) ตรง spec/ราคากลาง 101/62 9 พ.ย. 6159 เวชภัณฑFยา 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส7วนจํากัด ภิญโญฟารFมาซี 17,800.00 ห�างหุ�นส7วนจํากัด ภิญโญฟารFมาซีตรง spec/ราคากลาง 102/62 9 พ.ย. 6160 เวชภัณฑFยา 7,196.82 7,196.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรDทเตอรFมายบาซิน จํากัด 7,196.82 บริษัท เกรDทเตอรFมายบาซิน จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 104/62 9 พ.ย. 6161 เวชภัณฑFยา 28,900.00 28,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จํากัด 28,900.00 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 105/62 9 พ.ย. 6162 เวชภัณฑFยา 9,180.00 9,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสป[ตัล โปรดัคสF จํากัด 9,180.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสป[ตัล โปรดัคสF จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 106/62 9 พ.ย. 6163 เวชภัณฑFยา 118,266.48 118,266.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร�มา จํากัด 118,266.48 บริษัท ซิลลิค ฟาร�มา จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 107/62 9 พ.ย. 6164 เวชภัณฑFยา 17,912.00 17,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารFมา จํากัด(สํานักงานใหญ7) 17,912.00 บริษัท พรอส ฟารFมา จํากัด(สํานักงานใหญ7) ตรง spec/ราคากลาง 110/62 23 พ.ย. 6165 เวชภัณฑFยา 9,320.00 9,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารFมา จํากัด 9,320.00 บริษัท ที.แมน ฟารFมา จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 111/62 23 พ.ย. 6166 เวชภัณฑFยา 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปIา ฟารFมาซูติคอล(ประเทศไทย) จํากัด 3,745.00 บริษัท แคสปIา ฟารFมาซูติคอล(ประเทศไทย) จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 112/62 23 พ.ย. 6167 เวชภัณฑFยา 73,907.30 73,907.30 เฉพาะเจาะจง องคFการเภสัชกรรม 73,907.30 องคFการเภสัชกรรม ตรง spec/ราคากลาง 64/62 1 พ.ย. 6168 เวชภัณฑFยา 10,332.84 10,332.84 เฉพาะเจาะจง องค�การเภสัชกรรม 10,332.84 องค�การเภสัชกรรม ตรง spec/ราคากลาง 108/62 12 พ.ย. 6169 เวชภัณฑFยา 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส,วนจํากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 2,480.00 ห�างหุ�นส,วนจํากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ ตรง spec/ราคากลาง 113/62 23 พ.ย. 6170 เวชภัณฑFยา 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด(มหาชน) 27,600.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด(มหาชน) ตรง spec/ราคากลาง 114/62 23 พ.ย. 6171 เวชภัณฑFยา 24,710.00 24,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 24,710.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด ตรง spec/ราคากลาง 115/62 23 พ.ย. 6172 เวชภัณฑFยา 10,305.00 10,305.00 ขอรับสนับสนุน ร.พ.สรรคบุรี 10,305.00 ร.พ.สรรคบุรี นโยบายฯสนับสนุนร.พ.สมุนไพรGMP ชน0032.001/1034 26 พ.ย. 61


