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2 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอเดร์

 มาน๊ะ

7,800.00         7,800.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,800.00             เกณฑ์ราคา 5/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

3 จ้างเหมาบคลากร - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00         7,200.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,200.00             เกณฑ์ราคา 3/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

4 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุชาติ สุวาห

ล า

7,600.00         7,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายสุชาติ สุวาหล า 7,600.00             เกณฑ์ราคา 9/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

5 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี 

มะสุยี

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอัสวานี มะสุยี 9,000.00             เกณฑ์ราคา 1/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

6 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา 

หน่อโท๊ะ

10,500.00        10,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอรสา หน่อโท๊ะ 10,500.00            เกณฑ์ราคา 2/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

7 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียัน 

แสบีดิง

10,600.00        10,600.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียัน แสบีดิง 10,600.00            เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

8 จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือมะ

ดิง

15,500.00        15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายเซ้มซู ยือมะดิง 15,500.00            เกณฑ์ราคา 6/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

9 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สาและ 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 7,000.00             เกณฑ์ราคา 13/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

10 จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุดดีน 

เบนโน

17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00            เกณฑ์ราคา 7/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

11 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 7,000.00             เกณฑ์ราคา 11/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....กุมภำพันธ์....2565

โรงพยำบำลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ

วันท่ี .....28....... เดือน .....กุมภำพันธ์...... พ.ศ. 2565 
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12 จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสา

แปน ดือเร๊ะ

7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือ

เร๊ะ

7,000.00             เกณฑ์ราคา 10/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

13 จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา ยา

มาลอเด็ง

6,850.00         6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00             เกณฑ์ราคา 15/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

14 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมหมัด

กามาล อาแว

7,550.00         7,550.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูฮัมหมัดกามาล 

อาแว

7,550.00             เกณฑ์ราคา 8/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

15 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ 

แมจิ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ 16,500.00            เกณฑ์ราคา 22/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

16 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา 

ดาหาแมง

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซูไรดา ดาหาอมง 16,500.00            เกณฑ์ราคา 23/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

17 จ้างเหมาบคลากร - นางสาววันณูรอา

ซัน โต๊ะกานิ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณูรอาซัน 

โต๊ะกานิ

16,500.00            เกณฑ์ราคา 21/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

18 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกูซัยฟะห์

 ต่วนแดร์

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วน

แดร์

16,500.00            เกณฑ์ราคา 25/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

19 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอามีณา 

ฮามะ

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอามีณา ฮามะ 16,500.00            เกณฑ์ราคา 26/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

20 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวโซเฟีย 

มะแด

16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวโซเฟีย มะแด 16,500.00            เกณฑ์ราคา 24/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

21 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 7,000.00             เกณฑ์ราคา 12/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

22 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00            เกณฑ์ราคา 19/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565
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23 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอีมาน

 ซีนา

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนุรอีมาน ซีนา 9,000.00             เกณฑ์ราคา 20/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

24 จ้างเหมาบุคลากร - นายลุด มะรือซะ 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือสะ 7,000.00             เกณฑ์ราคา 17/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

25 จ้างเหมาบุคลากร - นายมูหะมะสะ

เปียง มาน๊ะ

6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง 

มาน๊ะ

6,600.00             เกณฑ์ราคา 18/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

26 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาหะมะ มะลี 6,600.00             เกณฑ์ราคา 16/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

27 จ้างเหมาบุคลากร - นายอิบรอฮิม สา

ลาโด

6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอิบรอฮิม สาลาโด 6,600.00             เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

28 จ้างเหมาบุคลากร - นายไอมานนูดีน 

อะ

5,000.00         5,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายไอมานนูดีน อะ 5,000.00             เกณฑ์ราคา 30/2565 ลว.30/9/2564 7/2/2565

29 จ้างเหมาบุคลากร - นายมะตาหา 

เจ๊ะเต๊ะ

5,000.00         5,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมะตาหา เจ๊ะเต๊ะ 5,000.00             เกณฑ์ราคา 50/2565 ลว.29/10/2564 7/2/2565

30 จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.มค.65 155,150.00      155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 155,150.00          เกณฑ์ราคา 8/2565 ลว.30/12/2564 10/2/2565

31 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 295,000.00      295,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คอร์คอมพิวเตอร์ 295,000.00          เกณฑ์ราคา 10/2565 ลว.6/1/2565 10/2/2565

32 จ้างก่อสร้างซุ้มทางเข้าหน้าอาคาร

ผู้ป่วยนอก

330,000.00      330,000.00   เฉพาะเจาะจง  - นายอนุศักด์ิ ไชยช านาญ 330,000.00          เกณฑ์ราคา 9/2565 ลว.28/12/2564 11/2/2565

33 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ล้าง 34,800.00        34,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดุนย์เซอร์วิส 34,800.00            เกณฑ์ราคา 28.1/2565 ลว.22/11/2564 11/2/2565

34 จ้างเหมาติดต้ังโครงเต้นและกันสาด 16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดุนย์เซอร์วิส 16,500.00            เกณฑ์ราคา 18/2565 ลว.29/10/2564 11/2/2565

35 จ้างเหมาติดต้ังแท้งน้ าด่ืม 7,600.00         7,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดุนย์เซอร์วิส 7,600.00             เกณฑ์ราคา 20/2565 ลว.2/11/2564 11/2/2565

36 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ

26,450.40        26,450.40     เฉพาะเจาะจง หจก.อภิ 26,450.40            เกณฑ์ราคา 59/2565 ลว.27/12/2564 11/2/2565
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37 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 31,556.20        31,556.20     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 31,556.20            เกณฑ์ราคา 67/2565 ลว.30/12/2564 11/2/2565

38 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวฮัสเมาะห์

 ตูแป

7,860.00         7,860.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวฮัสเมาะห์ ตูแป 7,860.00             เกณฑ์ราคา 34/2565 ลว.30/9/2564 11/2/2565

39 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 8,090.00         8,090.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมามะนูซิ ฮาวี 8,090.00             เกณฑ์ราคา 37/2565 ลว.30/9/2564 11/2/2565

40 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวพาตีมะห์

 อาแว

8,515.00         8,515.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพาตีมะห์ อาแว 8,515.00             เกณฑ์ราคา 38/2565 ลว.30/9/2564 11/2/2565

41 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟีน นาแซ 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟีน นาแซ 7,000.00             เกณฑ์ราคา 35/2565 ลว.30/9/2564 11/2/2565

42 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียะ 

อารง

9,135.00         9,135.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียะ อารง 9,135.00             เกณฑ์ราคา 36/2565 ลว.30/9/2564 11/2/2565

43 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.มค.65 53,490.00        53,490.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวคอลีเยาะ อาแซ 53,490.00            เกณฑ์ราคา 54/2565 ลว.30/12/2564 11/2/2565

44 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 12,800.00        12,800.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวยามีล๊ะ แมซา 12,800.00            เกณฑ์ราคา 36/2565 ลว.30/11/2564 21/2/2565

45 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูง

10,700.00        10,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค

10,700.00            เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.30/9/2564 22/2/2565

46 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปจด.ธค.64 40,874.00        40,874.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค

40,874.00            เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.31/3/2564 22/2/2565

47 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.มค.65 4,000.00         4,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส

4,000.00             เกณฑ์ราคา 27/2565 ลว.30/9/2564 22/2/2565

48 ค้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปจด.มค.65 40,874.00        40,874.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอส ล๊อกซ์อินโฟ จ ากัด 40,874.00            เกณฑ์ราคา 55/2565 ลว.29/12/2564 22/2/2565

49 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 6,327.45         6,327.45      เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 6,327.45             เกณฑ์ราคา 34/2565 ลว.3/12/2564 22/2/2565
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จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

50 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

9,320.00         9,320.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.แอนด์.ดีเซอร์วิส 9,320.00             เกณฑ์ราคา 373/2564 ลว.9/9/2564 22/2/2565

51 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

8,160.00         8,160.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.แอนด์.ดีเซอร์วิส 8,160.00             เกณฑ์ราคา 25.1/2565 ลว.8/11/2564 22/2/2565

52 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 

รายการ

72,355.00        72,355.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 72,355.00            เกณฑ์ราคา 56/2565 ลว.23/12/2564 22/2/2565

53 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

6,900.00         6,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 6,900.00             เกณฑ์ราคา 36.1/2565 ลว.22/11/2564 22/2/2565

54 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

25,830.00        25,830.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 25,830.00            เกณฑ์ราคา 36/2565 ลว.19/11/2564 22/2/2565

55 จ้างเหมาบริการขนส่งขยะมูลฝอยติด

เช้ือ ปจด.มค.65

4,140.00         4,140.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 4,140.00             เกณฑ์ราคา 5/2565 ลว.25/10/2564 22/2/2565

56 จ้างเหมาปรับปรุงโงพักขยะติดเช้ือ 75,000.00        75,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 75,000.00            เกณฑ์ราคา 25/2565 ลว.10/11/2564 22/2/2565

57 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ า 65,000.00        65,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัคช่ัน 65,000.00            เกณฑ์ราคา 19/2565 ลว.29/10/2564 22/2/2565

58 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 15 รายการ 130,100.00      130,100.00   เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ โต๊ะอีแม 130,100.00          เกณฑ์ราคา 1/2565 ลว.1/10/2564 22/2/2565

59 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 35,000.00        35,000.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอ เซอร์วิส 35,000.00            เกณฑ์ราคา 35/2565 ลว.3/12/2564 22/2/2565

60 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า 15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง ย่ีงอ เซอร์วิส 15,000.00            เกณฑ์ราคา 42/2565 ลว.24/12/2564 22/2/2565

61 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

560.00            560.00         เฉพาะเจาะจง ย่ีงอ เซอร์วิส 560.00                เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.10/11/2564 22/2/2565

62 จ้างปรับปรุงหลังคาทางเช่ือมอาคาร 4,500.00         4,500.00      เฉพาะเจาะจง ย่ีงอ เซอร์วิส 4,500.00             เกณฑ์ราคา 29/2565 ลว.26/11/2564 22/2/2565

63 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

3,200.00         3,200.00      เฉพาะเจาะจง ย่ีงอ เซอร์วิส 3,200.00             เกณฑ์ราคา 31/2565 ลว.15/11/2564 22/2/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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จ้ำง

วันท่ีจ่ำย

64 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 42,380.00        42,380.00     เฉพาะเจาะจง ไอโซน คอมพิวเตอร์ 42,380.00            เกณฑ์ราคา 43/2565 ลว.3/12/2564 22/2/2565

65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 56,400.00        56,400.00     เฉพาะเจาะจง ไอโซน คอมพิวเตอร์ 56,400.00            เกณฑ์ราคา 49/2565 ลว.13/12/2564 22/2/2565

66 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย HI 6,000.00         6,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางแวสะปิเยาะ จินตรา 6,000.00             เกณฑ์ราคา 68/2565 ลว.14/1/2565 23/2/2565

67 จ้างเหมาบริการดูแลสวน ปจด.มค.65 28,000.00        28,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายพาหตะ สาและ 28,000.00            เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.25/10/2564 23/2/2565

68 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

6,000.00         6,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอสคอทตอนไทย

 คอร์เปอร์เรช่ัน

6,000.00             เกณฑ์ราคา 356/2564 ลว.26/8/2564 23/2/2565

69 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 1 

รายการ

9,800.00         9,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอสคอทตอนไทย

 คอร์เปอร์เรช่ัน

9,800.00             เกณฑ์ราคา 270.1/2564 ลว.25/6/2564 23/2/2565

70 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 1 

รายการ

4,800.00         4,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอสคอทตอนไทย

 คอร์เปอร์เรช่ัน

4,800.00             เกณฑ์ราคา 388/2564 ลว.23/9/2564 23/2/2565

71 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 1 

รายการ

11,000.00        11,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอสคอทตอนไทย

 คอร์เปอร์เรช่ัน

11,000.00            เกณฑ์ราคา 6/2565 ลว.20/10/2564 23/2/2565

72 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,200.00        10,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

10,200.00            เกณฑ์ราคา 260/2564 ลว.7/6/2564 23/2/2565

73 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 20,700.00        20,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

20,700.00            เกณฑ์ราคา 287/2564 ลว.29/6/2564 23/2/2565

74 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,000.00        12,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

12,000.00            เกณฑ์ราคา 288/2564 ลว.29/6/2564 23/2/2565

75 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 18,990.00        18,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

18,990.00            เกณฑ์ราคา 289/2564 ลว.29/6/2564 23/2/2565

76 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,200.00         6,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด

6,200.00             เกณฑ์ราคา 349/2564 ลว.10/8/2564 23/2/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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77 ซ้ือครุภัณฑ์อ่ืนๆ 99,500.00        99,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.โรโตซอน จ ากัด 99,500.00            เกณฑ์ราคา 71/2565 ลว.27/1/2565 24/2/2565
78 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900.00         2,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราแบตเอตร่ี 2,900.00             เกณฑ์ราคา 372/2564 ลว.8/9/2564 24/2/2565

79 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

23,500.00        23,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์

แพค

23,500.00            เกณฑ์ราคา 15/2564 ลว.20/10/2564 24/2/2565

80 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

36,000.00        36,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์

แพค

36,000.00            เกณฑ์ราคา 385/2564 ลว.22/9/2564 24/2/2565

81 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 3,809.20         3,809.20      เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

3,809.20             เกณฑ์ราคา 304/2564 ลว.29/6/2564 24/2/2565

82 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,997.52         3,997.52      เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

3,997.52             เกณฑ์ราคา 305/2564 ลว.29/6/2564 24/2/2565

83 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 1,943.00         1,943.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุสมี 1,943.00             เกณฑ์ราคา 25/2565 ลว.4/11/2564 25/2/2565

84 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 490.00            490.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุสมี 490.00                เกณฑ์ราคา 354/2564 ลว.25/8/2564 25/2/2565

85 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 2,018.00         2,018.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุสมี 2,018.00             เกณฑ์ราคา 8/2565 ลว.15/10/2564 25/2/2565

86 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 1,826.00         1,826.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุสมี 1,826.00             เกณฑ์ราคา 384/2564 ลว.20/9/2564 25/2/2565

87 ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ  จ านวน 1 รายการ 3,500.00         3,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดีรวมภัณฑ์ จ ากัด 3,500.00             เกณฑ์ราคา 366/2564 ลว.3/9/2564 25/2/2565

88 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

80,000.00        80,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 80,000.00            เกณฑ์ราคา 5/2564 ลว.7/10/2564 25/2/2565

89 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิ

เทค จ ากัด

10,000.00            เกณฑ์ราคา 115/2564 ลว.31/5/2564 25/2/2565

90 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิ

เทค จ ากัด

20,000.00            เกณฑ์ราคา 105/2564 ลว.3/5/2564 25/2/2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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91 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,350.00         1,350.00      เฉพาะเจาะจง บ.โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

1,350.00             เกณฑ์ราคา 8/2565 ลว.10/1/2565 25/2/2565

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00         3,600.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

3,600.00             เกณฑ์ราคา 26/2564 ลว.30/1/2564 25/2/2565

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00         7,000.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

7,000.00             เกณฑ์ราคา 27/2564 ลว.5/2/2564 25/2/2565

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 43,335.00        43,335.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

43,335.00            เกณฑ์ราคา 28/2564 ลว.5/2/2564 25/2/2565

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 25,700.00        25,700.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

25,700.00            เกณฑ์ราคา 29/2564 ลว.9/2/2564 25/2/2565

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,556.00        11,556.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

11,556.00            เกณฑ์ราคา 30/2564 ลว.9/2/2564 25/2/2565

97 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,556.00        11,556.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

11,556.00            เกณฑ์ราคา 31/2564 ลว.9/2/2564 25/2/2565

98 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,420.00         6,420.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

6,420.00             เกณฑ์ราคา 32/2564 ลว.10/2/2564 25/2/2565

99 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 17,253.50        17,253.50     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

17,253.50            เกณฑ์ราคา 33/2564 ลว.10/2/2564 25/2/2565

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 503.40            503.40         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้

503.40                เกณฑ์ราคา 34/2564 ลว.10/2/2564 25/2/2565

101 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุไลมาน มะ

นอ

13,800.00        13,800.00     เฉพาะเจาะจง  - นายสุไลมาน มะนอ 13,800.00            เกณฑ์ราคา 31/2565 ลว.30/9/2564 28/2/2565
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102 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอานีส 

มามะ

10,800.00        10,800.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอานีส มามะ 10,800.00            เกณฑ์ราคา 32/2565 ลว.30/9/2564 28/2/2565

103 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนาเดียร์ 

กอเดร์ เดชพลานุวัฒน์

14,000.00        14,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนาเดียร์ กอเดร์ 

เดชพลานุวัฒน์

14,000.00            เกณฑ์ราคา 33/2565 ลว.30/9/2564 28/2/2565

104 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

2,700.00         2,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจินดาภรณ์ 2,700.00             เกณฑ์ราคา 2/2565 ลว.1/10/2564 28/2/2565

105 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 6,388.00         6,388.00      เฉพาะเจาะจง อู่ตันตาลการช่าง 6,388.00             เกณฑ์ราคา 2/2565 ลว.4/10/2564 28/2/2565

106 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 6,420.00         6,420.00      เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 6,420.00             เกณฑ์ราคา 267/2564 ลว.7/6/2564 28/2/2565

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 14,701.80        14,701.80     เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 14,701.80            เกณฑ์ราคา 195/2564 ลว.9/4/2564 28/2/2565

108 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 13,482.00        13,482.00     เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 13,482.00            เกณฑ์ราคา 338/2564 ลว.6/8/2564 28/2/2565

109 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 6,350.00         6,350.00      เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 6,350.00             เกณฑ์ราคา 68/2564 ลว.5/3/2564 28/2/2565

110 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 38,000.00        38,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 38,000.00            เกณฑ์ราคา 245/2564 ลว.4/6/2564 28/2/2565

111 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 54,000.00        54,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 54,000.00            เกณฑ์ราคา 190/2564 ลว.16/4/2564 28/2/2565

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,100.00         4,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ

ร่ีส์ จ ากัด

4,100.00             เกณฑ์ราคา 351/2564 ลว.6/8/2564 28/2/2565

113 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,140.00         1,140.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ

ร่ีส์ จ ากัด

1,140.00             เกณฑ์ราคา 283/2564 ลว.4/6/2564 28/2/2565

114 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,230.00         1,230.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ

ร่ีส์ จ ากัด

1,230.00             เกณฑ์ราคา 282/2564 ลว.4/6/2564 28/2/2565

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,150.00         1,150.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ

ร่ีส์ จ ากัด

1,150.00             เกณฑ์ราคา 313/2564 ลว.29/6/2564 28/2/2565

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,950.00         2,950.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 2,950.00             เกณฑ์ราคา 280/2564 ลว.4/6/2564 28/2/2565
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117 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,375.00         1,375.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 1,375.00             เกณฑ์ราคา 311/2564 ลว.29/6/2564 28/2/2565

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,865.00        20,865.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 20,865.00            เกณฑ์ราคา 238/2564 ลว.7/6/2564 28/2/2565

119 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,865.00        20,865.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 20,865.00            เกณฑ์ราคา 292/2564 ลว.29/6/2564 28/2/2565

120 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,170.00         3,170.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 3,170.00             เกณฑ์ราคา 345/2564 ลว.10/8/2564 28/2/2565

121 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,144.00         4,144.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 4,144.00             เกณฑ์ราคา 346/2564 ลว.10/8/2564 28/2/2565

122 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมีคอล

6,600.00             เกณฑ์ราคา 348/2564 ลว.13/8/2564 28/2/2565

123 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,950.00         6,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมีคอล

6,950.00             เกณฑ์ราคา 306/2564 ลว.29/6/2564 28/2/2565

124 จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ 6,687.50         6,687.50      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.ซี.ออโตเมช่ัน แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด

6,687.50             เกณฑ์ราคา 18/2564 ลว.30/7/2564 28/2/2565

125 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

82,000.00        82,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 82,000.00            เกณฑ์ราคา 75/2564 ลว.68/9/2564 28/2/2565

126 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

82,000.00        82,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 82,000.00            เกณฑ์ราคา 62/2564 ลว.9/8/2564 28/2/2565

127 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

51,948.00        51,948.00     เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 51,948.00            เกณฑ์ราคา 7/2564 ลว.7/10/2564 28/2/2565

128 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

66,716.00        66,716.00     เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 66,716.00            เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.7/10/2564 28/2/2565

129 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,015.00         1,015.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,015.00             เกณฑ์ราคา 253/2564 ลว.4/6/2564 28/2/2565

130 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 13,248.00        13,248.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 13,248.00            เกณฑ์ราคา 187/2564 ลว.16/4/2564 28/2/2565

131 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,650.00         1,650.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,650.00             เกณฑ์ราคา 193/2564 ลว.16/4/2564 28/2/2565
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132 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 15,796.00        15,796.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 15,796.00            เกณฑ์ราคา 254/2564 ลว.4/6/2564 28/2/2565

133 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 รายการ 21,240.00        21,240.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 21,240.00            เกณฑ์ราคา 117/2564 ลว.31/5/2564 28/2/2565

134 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 33,400.00        33,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 33,400.00            เกณฑ์ราคา 98/2564 ลว.30/4/2564 28/2/2565

135 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

61,632.00        61,632.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดไลน์ 61,632.00            เกณฑ์ราคา 82/2564 ลว.6/9/2564 28/2/2565

136 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

65,448.00        65,448.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดไลน์ 65,448.00            เกณฑ์ราคา 9/2564 ลว.7/10/2564 28/2/2565

137 จ้างท าฟันเทียม 593.85            593.85         เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา - อารี เด็นตัล แลป

 จ ากัด

593.85                เกณฑ์ราคา 2/2565 ลว.2/11/2564 28/2/2565

138 จ้างท าฟันเทียม 2,899.70         2,899.70      เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา - อารี เด็นตัล แลป

 จ ากัด

2,899.70             เกณฑ์ราคา 3/2565 ลว.30/11/2564 28/2/2565

139 จ้างท าฟันเทียม 1,471.25         1,471.25      เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา - อารี เด็นตัล แลป

 จ ากัด

1,471.25             เกณฑ์ราคา 4/2565 ลว.30/12/2564 28/2/2565

140 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,716.00         1,716.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์ค์ จ ากัด 1,716.00             เกณฑ์ราคา 343/2564 ลว.10/8/2564 28/2/2565

141 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,800.00         7,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์ค์ จ ากัด 7,800.00             เกณฑ์ราคา 342/2564 ลว.13/8/2564 28/2/2565

142 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,852.00         3,852.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 3,852.00             เกณฑ์ราคา 276/2564 ลว.4/6/2564 28/2/2565

143 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,400.00         3,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 3,400.00             เกณฑ์ราคา 309/2564 ลว.29/6/2564 28/2/2565

144 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 30,105.00        30,105.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส

เท็มส์ จ ากัด

30,105.00            เกณฑ์ราคา 36.1/2564 ลว.5/3/2564 28/2/2565

145 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตการ 56,501.00        56,501.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส

เท็มส์ จ ากัด

56,501.00            เกณฑ์ราคา 52/2564 ลว.9/6/2564 28/2/2565
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146 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตการ 25,450.00        25,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส

เท็มส์ จ ากัด

25,450.00            เกณฑ์ราคา 43/2564 ลว.12/4/2564 28/2/2565

147 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตการ 22,618.00        22,618.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส

เท็มส์ จ ากัด

22,618.00            เกณฑ์ราคา 44/2564 ลว.7/5/2564 28/2/2565

148 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,450.00        14,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล 

โปรดัคส์ จ ากัด

14,450.00            เกณฑ์ราคา 178/2564 ลว.9/4/2564 28/2/2565

149 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,490.00         8,490.00      เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล 

โปรดัคส์ จ ากัด

8,490.00             เกณฑ์ราคา 207/2564 ลว.9/4/2564 28/2/2565

150 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 57,790.00        57,790.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล 

โปรดัคส์ จ ากัด

57,790.00            เกณฑ์ราคา 172/2564 ลว.16/4/2564 28/2/2565

151 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 680.00            680.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

680.00                เกณฑ์ราคา 326/2564 ลว.13/8/2564 28/2/2565

152 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,800.00        14,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

14,800.00            เกณฑ์ราคา 327/2564 ลว.13/8/2564 28/2/2565

153 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,300.00         6,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

6,300.00             เกณฑ์ราคา 328/2564 ลว.6/8/2564 28/2/2565

154 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00         1,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

1,800.00             เกณฑ์ราคา 325/2564 ลว.13/8/2564 28/2/2565

155 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

6,600.00             เกณฑ์ราคา 324/2564 ลว.13/8/2564 28/2/2565

156 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,600.00         6,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

6,600.00             เกณฑ์ราคา 300/2564 ลว.29/6/2564 28/2/2565
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157 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,700.00         3,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

3,700.00             เกณฑ์ราคา 301/2564 ลว.29/6/2564 28/2/2565

158 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,400.00         7,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

7,400.00             เกณฑ์ราคา 251/2564 ลว.4/6/2564 28/2/2565

159 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,450.00         9,450.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

9,450.00             เกณฑ์ราคา 252/2564 ลว.7/6/2564 28/2/2565

160 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,450.00         9,450.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

9,450.00             เกณฑ์ราคา 197/2564 ลว.9/4/2564 28/2/2565

161 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,480.00        14,480.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

14,480.00            เกณฑ์ราคา 221/2564 ลว.7/5/2564 28/2/2565

162 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,400.00         7,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

7,400.00             เกณฑ์ราคา 222/2564 ลว.7/5/2564 28/2/2565

3,584,672.77       


