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ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

1 ก่อสร้าง 114,420.00 6 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

2 ส านักงาน 550.00 8 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

3 ยานพาหนะ 2,250.00 9 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

4 ส านักงาน 7,200.00 10 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

5 งานบ้าน ฯ 7,179.00 11 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

6 งานบ้าน ฯ 11,130.00 11 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

7 ส านักงาน 7,600.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

8 คอมพิวเตอร์ 25,400.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

9 งานบ้าน ฯ 8,000.00 15 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

10 ไฟฟ้า ฯ 9,928.00 18 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

11 ก่อสร้าง 4,400.00 23 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

12 ไฟฟ้า ฯ 24,004.00 23 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

13 ก่อสร้าง 1,125.00 24 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

14 อื่น ๆ 2,177.45 24 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

15 ไฟฟ้า ฯ 9,000.00 24 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

16 คอมพิวเตอร์ 9,990.00 24 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

17 อื่น ๆ 2,794.00 24 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

18 ก่อสร้าง 147,932.00 22 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

19 ก่อสร้าง 3,940.00 25 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

20 ส านักงาน 2,700.00 25 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

21 ส านักงาน 1,000.00 25 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

22 ส านักงาน 3,773.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

23 งานบ้าน ฯ 4,506.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

24 ส านักงาน 4,344.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

25 ก่อสร้าง 900.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ2565

ประจ ำเดอืน กุมภำพันธ์ 2565
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26 เชื้อเพลิง ฯ 3,970.77 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

27 งานบ้าน ฯ 275.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

28 เชื้อเพลิง ฯ 49,730.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

29 บริโภค 34,950.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

30 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,580.00 23 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

31 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,671.22 23 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

32 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,345.00 23 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

33 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,408.00 23 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

34 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,800.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

35 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13,900.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

36 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,660.00 22 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

37 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 440.00 22 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

38 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16,660.00 25 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

39 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 17,768.48 24 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

40 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 35,000.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

41 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 88,000.00 22 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

42 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 58,000.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

43 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 39,000.00 9 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

44 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 10,300.00 22 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

45 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 12,000.00 9 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

46 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย6์,500.00 11 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

47 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 880.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

48 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 59,358.00 20 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

49 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 9,200.00 21 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

50 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์107.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ ระยะเวลำที่ได้จัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้ำง

ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ2565

ประจ ำเดอืน กุมภำพันธ์ 2565

หน่วยงำนโรงพยำบำลสบปรำบ

51 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ 9,240.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

52 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 10,370.00 15 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

53 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 11,270.00 22 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

54 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 2,750.00 23 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

55 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 5,000.00 15 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

56 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 13,000.00 21 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

57 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 8,000.00 21 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

58 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 4,400.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

59 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 1,000.00 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

60 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 3,696.38 28 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

61 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 8,505.00 20 กันยายน 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

62 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 16,675.00 20 กันยายน 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

63 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 7,560.00 20 กันยายน 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

64 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 9,528.00 20 กันยายน 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

65 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 9,180.00 20 กันยายน 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

66 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 6,300.00 5 มกราคม 3108 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

67 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 41,500.00 14 ตุลาคม 3107 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

68 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภยั 34,000.00 11 ตุลาคม 3107 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

69 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 8,960.00 20 กันยายน 3107 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

70 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 27,300.00 20 กันยายน 3107 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

71 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) 41,000.00 15 กันยายน 3107 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

72

ซ้ืออาหารปรุงส าเร็จรูปส าหรับผู้ปว่ย

สามัญและผู้ปว่ยพเิศษ
34,950.00

16 กันยายน 3107
วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

73 ครุภณัฑ์เกษตร 17,500.00 9 กุมภาพนัธ ์3108 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

74 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 11,550.00 11 กุมภาพนัธ ์3108 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)
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75 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,890.00 24 กุมภาพนัธ ์3108 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

76 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 1,526.00 27 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

77 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,987.50 27 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

78 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,704.00 25 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

79 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 1,524.75 22 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

80 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,815.00 22 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

81 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,896.32 31 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

82 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,192.40 31 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

83 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 2,600.00 31 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

84 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,815.00 27 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

85 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 1,800.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

86 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,494.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

87 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,892.04 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

88 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,000.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

89 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,968.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

90 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 3,700.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

91 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,400.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

92 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 3,700.00 27 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

93 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 130.00 26 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

94 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 3,400.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

95 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 3,300.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

96 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 3,660.00 27 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

97 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,815.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

98 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 3,402.60 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

99 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 3,210.00 3 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ ระยะเวลำที่ได้จัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้ำง

ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ2565

ประจ ำเดอืน กุมภำพันธ์ 2565

หน่วยงำนโรงพยำบำลสบปรำบ

100 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 3,444.00 3 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

101 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,066.00 4 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

102 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,815.00 3 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

103 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,200.00 31 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

104 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 2,520.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

105 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 2,520.00 28 มกราคม 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

106 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,625.00 17 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

107 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,480.00 17 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

108 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,400.00 18 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

109 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,750.00 18 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

110 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 600.00 18 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

111 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,750.00 18 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

112 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 3,498.90 18 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

113 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 2,899.70 15 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

114 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,480.00 12 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

115 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 2,800.00 12 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

116 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,500.00 12 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

117 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,440.00 15 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

118 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,900.00 15 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

119 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,350.00 15 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

120 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 650.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

121 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 260.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

122 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 1,750.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

123 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 3,100.00 17 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

124 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,950.00 10 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ ระยะเวลำที่ได้จัดซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้ำง

ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ2565

ประจ ำเดอืน กุมภำพันธ์ 2565

หน่วยงำนโรงพยำบำลสบปรำบ

125 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,806.00 10 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

126 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,725.00 10 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

127 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,494.00 10 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

128 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,911.30 10 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

129 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 535.00 3 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

130 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,494.00 10 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

131 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,494.00 11 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

132 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,943.40 11 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

133 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 963.00 17 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

134 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 1,500.00 17 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

135 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,800.00 12 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

136 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 1,467.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

137 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 2,445.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

138 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,810.00 14 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

139 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 1,800.00 8 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

140 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 2,160.00 18 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

141 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 4,750.00 15 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)

142 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ 2,125.00 17 กุมภาพนัธ ์2565 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)
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