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                         วันท่ี  28  มิถุนายน  2565 

เรื่อง น าเสนอเวชภณัฑ์ ผ้าอ้อมผู้ใหญไ่ลฟ์รี่ ส าหรับ สปสช. - โครงการสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ ่

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาใบเสนอราคาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี่ เสนอสปสช.  
  2. เอกสารรายละเอียดเวชภัณฑ์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี ่
  3. วิธีการสั่งซื้อ & การช าระเงิน  
 
 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ตัวแทนจ าหนา่ยผ้าอ้อมเด็กมามีโ่พโค, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี่, ผา้อนามัย

โซฟี และ 3Dmask  ในช่องทางโรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยา ใหแ้ก่บริษัทยูน.ิชาร์ม (ประเทศไทย) จ ากัด  ขอน าเสนอเวชภณัฑ์

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี่ ส าหรับ สปสช. – โครงการสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับหน่วยงานของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการสินค้า 
ไลฟ์ร่ี ผ้าอ้อมเทปแห้งสบาย ไซส์ M, L  

(สินค้าจ าหน่ายยกลัง) 

จ านวน ราคาต่อลัง ราคาต่อชิ้น 

ชิ้น/ห่อ ห่อ/ลัง ชิ้น/ลัง (Ex.Vat) (In Vat) (Ex.Vat) (In.Vat) 

ไลฟ์รี่ ผ้าอ้อมเทปแห้งสบาย ไซส์ M 18 ช้ิน 18 6 108 953.64 1,020.39 8.83 9.45 

ไลฟ์รี่ ผ้าอ้อมเทปแห้งสบาย ไซส์ L 15 ช้ิน 15 6 90 794.70 850.33 8.83 9.45 

ไลฟ์รี่ ผ้าอ้อมเทปแห้งสบาย ไซส์ M 28 ช้ิน 28 4 112 988.96 1,058.19 8.83 9.45 

ไลฟ์รี่ ผ้าอ้อมเทปแห้งสบาย ไซส์ L 24 ช้ิน 24 4 96 847.68 907.02 8.83 9.45 

  

 ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งรายละเอียดการสั่งซื้อผ่านทาง Line official ของบริษัทแคสป้าฟาร์มาซตูิคอล ได้

ตามเอกสารแนบ จึงเรียนมาโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 
    
 
   ( ภญ. ธนสน เลิศชูโชติ )     
        Brand Manager 

 
 
ฝ่ายประสานงานรับค าสั่งซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญไ่ลฟร์ี่ ส าหรับ สปสช. – โครงการสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 
โทรศัพท์ 095-3920454 
Email: sataporn@kaspapharma.com 
ผู้ประสานงาน: คณุศตพร รัตนสุธีศรีสกลุ 

mailto:sataporn@kaspapharma.com
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ส าเนาใบเสนอราคาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี่ เสนอสปสช. - ยืนยนัราคา 
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เอกสารรายละเอียดเวชภัณฑ์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี่ 
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เอกสารรายละเอียดเวชภัณฑ์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี่ 

ตัวอย่างรูปบรรจุภัณฑ ์

Pack size: Regular 

 

ตัวอย่างรูปบรรจุภัณฑ ์

Pack size: Jumbo 
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วิธีการสั่งซ้ือ 

1. โปรดระบุข้อมลูหน่วยงานท่ีสั่งซื้อ และ รายละเอียดอื่นๆใน แบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า 

2. กรุณาส่งรายละเอยีดการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Line official: Kaspa Pharmaceutical โดยสแกนเพิ่มเพื่อนผ่านทาง QR code  

ฝ่ายประสานงานรับค าสั่งซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญไ่ลฟร์ี่ ส าหรับ สปสช. – โครงการสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

โทรศัพท์ 095-3920454 
ผู้ประสานงาน: คณุศตพร รัตนสุธีศรีสกลุ 

 

3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมลูการสั่งซื้อจากท่าน บริษัทฯจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด เพื่อยืนยันข้อมูลการสั่งซื้อและประสานงาน

การจัดส่งสินค้า 

 

*กรุณาแนบใบสั่งซ้ือลงนามโดยผู้อ านาจของหน่วยงาน 

วันที ่:              

ชื่อ & ที่อยู่ ส าหรับการออกใบเสร็จ :          

             

              

ชื่อ & เบอร์โทร ผู้ติดต่อ :              

ชื่อ & ที่อยู่ ส าหรับการจัดส่งสินค้า :           

             

              

มีความประสงค์ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี่ ส าหรับ สปสช. – โครงการสทิธิประโยชน์ผา้อ้อมผู้ใหญ่ ดังนี ้

รายการสินค้า 
(สินค้าจ าหน่ายยกลัง) 

รายละเอียด จ านวนสินค้า  ราคาต่อลัง จ านวนที่ต้องการ
สั่งซื้อ (ลัง) 

ยอดเงินรวม 
(In.Vat) 

ชิ้น/ห่อ ห่อ/ลัง ชิ้น/ลัง (Ex.Vat) (In Vat) 

ไลฟ์รี่ ผ้าอ้อมเทป ไซส์ M 18 ช้ิน 18 6 108 953.64 1,020.39   
ไลฟ์รี่ ผ้าอ้อมเทป ไซส์ L 15 ช้ิน 15 6 90 794.70 850.33   

ไลฟ์รี่ ผ้าอ้อมเทป ไซส์ M 28 ช้ิน 28 4 112 988.96 1,058.19   

ไลฟ์รี่ ผ้าอ้อมเทป ไซส์ L 24 ช้ิน 24 4 96 847.68 907.02   
 

ลงช่ือผู้สั่งซื้อ พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) :          

              

 

แบบฟอร์มข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้า 

 

วิธีการสั่งซ้ือ & การช าระเงิน 
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วิธีการช าระเงิน 

• ส าหรับหน่วยงานท่ีแนบเอกสารจดัซื้อจากทางราชการ  บริษัทฯ ยินดีใหเ้ครติตการช าระค่าสินค้าภายใน 14 วันหลังจาก

ได้รับสินค้า (Credit term = 14 วัน) 

• กรุณาช าระค่าสินค้าโดยการโอนเข้าบัญชีบริษัทฯ  รายละเอยีดดังนี ้

 

 


