
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีซ้ื่อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุตรึงกระดูก 241,960.00        241,960.00      เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

2 วัสดุตรึงกระดูก 18,000.00          18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.CKC เมดิคอส จ ากัด บ.CKC เมดิคอส จ ากัด

3 วัสดุตรึงกระดูก 331,100.00        331,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

4 วัสดุตรึงกระดูก 125,400.00        125,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

5 วัสดุตรึงกระดูก 83,892.80          83,892.80         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

6 วััสดุการแพทย์ทัว่ไป 117,138.30        117,138.30      เฉพาะเจาะจง บ.ลินเด้ จ ากัด บ.ลินเด้ จ ากัด

7 วัสดัุตรึงกระดูก 13,000.00          13,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.สคิปาเมท จ ากัด บ.สคิปาเมท จ ากัด

8 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 7,623.75            7,623.75           เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอลเคร์ จ ากัด บ.เบตเตอร์ เมดิคอลเคร์ จ ากัด

9 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 5,198.00            5,198.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด บ.ไบโอคอททอน จ ากัด

10 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 3,250.00            3,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด

11 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 25,710.00          25,710.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอชซี เทรดด้ิง หจก.ดีเอชซี เทรดด้ิง

12 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 4,830.00            4,830.00           เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดรัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บ.ลานนาอินดรัสเตรียลแก๊ส จ ากัด

13 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 90,800.00          90,800.00         เฉพาะเจาะจง
บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดดรัสทร้ี 
จ ากัด

บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดดรัสทร้ี 
จ ากัด

14 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 30,495.00          30,495.00         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

15 วัสดุตรึงกระดูก 29,630.00          29,630.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด บ.เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด

16 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 1,300.00            1,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ ากัด บ.เอเชีย เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ ากัด

17 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 5,992.00            5,992.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

18 วัสดุตรึงกระดูก 35,490.00          35,490.00         เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

19 วัสดุตรึงกระดูก 29,500.00          29,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

20 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 4,800.00            4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH
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21 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 12,711.60          12,711.60         เฉพาะเจาะจง บ.จอนห์สัน แอนด์จอนห์สัน บ.จอนห์สัน แอนด์จอนห์สัน

22 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 23,400.00          23,400.00         เฉพาะเจาะจง
บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดดรัสทร้ี 
จ ากัด

บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดดรัสทร้ี 
จ ากัด

23 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 66,410.00          66,410.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต

24 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 80,250.00          80,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

25 วัสดุตรึงกระดูก 12,840.00          12,840.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

26 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 45,750.00          45,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ หจก.พรรษาเวชภัณฑ์

27 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 23,005.00          23,005.00         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

28 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 20,650.00          20,650.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จ ากัด บ.ไอดีเวลล์ จ ากัด

29 วัสดุทันตกรรม 1,550.00            1,550.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีว่าเมดิคอล บ.ดีว่าเมดิคอล

30 วัสดุทันตกรรม 850.00               850.00             เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์เมท บ.เด็นท์เมท

31 วัสดุทันตกรรม 22,800.00          22,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มมีเน้นซ์ บ.เอ็มมีเน้นซ์

32 วัสดุทันตกรรม 8,780.00            8,780.00           เฉพาะเจาะจง บ.นูโวเด็นท์ บ.นูโวเด็นท์

33 วัสดุทัันตกรรม 24,500.00          24,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.นูัโวเด็นท์ บ.นูัโวเด็นท์

34 วัสดุทันตกรรม 7,140.00            7,140.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์เด็นทัล่ บ.ไดรว์เด็นทัล่

35 วัสดุทันตกรรม 2,100.00            2,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีทันตเวช บ.เอสดีทันตเวช

36 วััสดุทันตกรรม 750.00               750.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไจโก้ บ.ไจโก้

37 วัสดุทันตกรรม 3,200.00            3,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด บ.แอคคอร์ด

38 วัสดุทันตกรรม 138,779.00        138,779.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา บ.เอ็กซา

39 วัสดุทันตกรรม 16,100.00          16,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เซียงไฮ้ หจก.เซียงไฮ้

40 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 64,545.45          64,545.45         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ที เอส จี บ.รักษาความปลอดภัย ที เอส จี

41 จ้างท าความสะอาด 257,769.00        257,769.00      เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส บ.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส

42 วัสดุงานบ้านงานครัว 45,000.00          45,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย

43 วัสดุเชื้อเพลิง 27,322.10          27,322.10         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด

44 วัสดุเชื้อเพลิง 32,426.00          32,426.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ที ไอ จี ล าปางอ๊อกซิเยน หจก. ที ไอ จี ล าปางอ๊อกซิเยน

45 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,040.00            1,040.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์



46 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,535.00            3,535.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง

47 วัสดุส านักงาน 5,759.00            5,759.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์

48 วัสดุบริโภค 165,639.00        165,639.00      เฉพาะเจาะจง นางนิชานาถ  ไชยานนท์ นางนิชานาถ  ไชยานนท์

49 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,345,000.00     1,345,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เค เอส ที เซ็นทรัลซัพพลาย บ.เค เอส ที เซ็นทรัลซัพพลาย

50 ครัุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ า ) 12,000.00          12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

51 ครัุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ า ) 17,400.00          17,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

52 จ้างบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 335,362.00        335,362.00      เฉพาะเจาะจง บ.เนฟโฟรพลัส จ ากัด บ.เนฟโฟรพลัส จ ากัด

53 จ้างตรวจ CT SCAN  สิทธิพรบ 12,620.00          12,620.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย

54 จ้างตรวจ CT SCAN  สิทธิบัตรทอง 96,450.00          96,450.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย

55 จ้างเหมาพนักงานจ่ายกลาง 11,520.00          11,520.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฎฐิณี  ตันโย นางสาวนัฎฐิณี  ตันโย

56 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10,360.00          10,360.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณา ราชเสนา นางสาวสุพรรณา ราชเสนา

57 จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ 21,700.00          21,700.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร   จ าอินถา นางสาวภัทราพร   จ าอินถา

58 จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ 18,900.00          18,900.00         เฉพาะเจาะจง นายอศิระ  เชื้อมา นายอศิระ  เชื้อมา

59 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11,840.00          11,840.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  ฟองสมุทร นางสาววรัญญา  ฟองสมุทร

60 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10,360.00          10,360.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา  เครืออิน นางสาวพิยดา  เครืออิน

61 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,880.00            8,880.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน์  ศรีธิราช นางสาวกัญญารัตน์  ศรีธิราช

62 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2,220.00            2,220.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวชลลดา  อูปค า นางสาวชลลดา  อูปค า

63 จ้างเหมาพนักงานการเงิน 12,240.00          12,240.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาขวัญ   สงวนศักด์ิ นางสาวสุภาขวัญ   สงวนศักด์ิ

64 จ้างเหมาพนักงานพัสดุ 7,605.00            7,605.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช  รัตนมณี นางสาวปรียานุช  รัตนมณี

65 จ้างเหมานักกายภาพบ าบัด 11,880.00          11,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  รูปงาม นางสาวเบญจวรรณ  รูปงาม

66 จ้างเหมาพนักงานทัว่ไป 10,080.00          10,080.00         เฉพาะเจาะจง นายรติพงษ์  ตาวี นายรติพงษ์  ตาวี

67 จ้างเหมาพนักงานทัว่ไป 7,920.00            7,920.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวทิติญา   หมื่นแก้วค าดี นางสาวทิติญา   หมื่นแก้วค าดี

68 จ้างเหมาพนักงานซักฟอก 11,250.00          11,250.00         เฉพาะเจาะจง นายภูวานนท์   มโหฬาร นายภูวานนท์   มโหฬาร

69 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือห้องฟัน 8,640.00            8,640.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชนันท์  บัวระกฎ นางสาวนิชนันท์  บัวระกฎ

70 จ้างเหมางานนักเทคนิคการแพทย์ 23,760.00          23,760.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร   จะวะนะ นางสาวธนพร   จะวะนะ



71 จ้างเหมางานนักเทคนิคการแพทย์ 23,760.00          23,760.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งพิชา  อุตโม นางสาวรุ่งพิชา  อุตโม

72 จ้างเหมางานนักเทคนิคการแพทย์ 23,760.00          23,760.00         เฉพาะเจาะจง นายด ารงฤทธิ ์ บุญสาระวัง นายด ารงฤทธิ ์ บุญสาระวัง

73 จ้างเหมาพนักงานห้องทดลอง 9,720.00            9,720.00           เฉพาะเจาะจง นางปัฐ์ณัฐผุสดี   ฝ้ันขิติ นางปัฐ์ณัฐผุสดี   ฝ้ันขิติ

74 จ้างเหมาด้านการแพทย์และรังสี 11,520.00          11,520.00         เฉพาะเจาะจง นายศิลานนท์  สุวรรณดี นายศิลานนท์  สุวรรณดี

75 จ้างเหมาปฎิบัติงานสวน 6,720.00            6,720.00           เฉพาะเจาะจง นายประทีป  มุณีแก้ว นายประทีป  มุณีแก้ว

76 จ้างเหมาปฎิบัติงานสวน 8,320.00            8,320.00           เฉพาะเจาะจง นางน้อย  โยนก นางน้อย  โยนก

77 จ้างเหมาปฎิบัติงานสวน 8,320.00            8,320.00           เฉพาะเจาะจง นายยศกร  จินะการ นายยศกร  จินะการ

78 จ้างเหมาปฎิบัติงานสวน 7,040.00            7,040.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวแต๋ง  เรือนแก้ว นางสาวแต๋ง  เรือนแก้ว

79 จ้างเหมาท าประกันรถพยาบาล 69,194.76          69,194.76         เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพประกันภัย จ ากัด บ.กรุงเทพประกันภัย จ ากัด

80 วัสดุส านักงาน 12,800.00          12,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล

81 วัสดุส านักงาน 5,100.00            5,100.00           เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล

82 วัสดุส านักงาน 1,046.00            1,046.00           เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้

83 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 954.00               954.00             เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้

84 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,200.00            7,200.00           เฉพาะเจาะจง
บ. สมาร์ทโซลูชั่น คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

บ. สมาร์ทโซลูชั่น คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

85 วัสดุยานพาหนะ 1,120.00            1,120.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง หจก.เต๊กหมง

86 วัสดุงานบ้านงานครัว 640.00               640.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง

87 จ้างเหมาท าตรายาง 2,730.00            2,730.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา

88 จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ 1,200.00            1,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟ้า - แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟ้า - แอร์

89 จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ ICU 500.00               500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟ้า - แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟ้า - แอร์

90 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพิเศษ 2,700.00            2,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟ้า - แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟ้า - แอร์

91 จ้างตรวจชิ้นเนื้อ 34,250.00          34,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.เนเชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิลเท็มส์ บ.เนเชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิลเท็มส์

92 ครุณัณฑ์ส านักงาน 93,600.00          93,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟ้า - แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟ้า - แอร์

93 วัสดุอื่นๆ 1,550.00            1,550.00           เฉพาะเจาะจง บ.นนท์วัสดุ พลัส จ ากัด บ.นนท์วัสดุ พลัส จ ากัด

94 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,600.00            1,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์

95 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,100.00          11,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.พีแอนด์เคพลาสติก อินดัสทรี บ.พีแอนด์เคพลาสติก อินดัสทรี



96 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กฉ.2138 1,658.50            1,658.50           เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดีเซล ร้านโยธินดีเซล

97 จ้างซ่อมเคร่ืองนึ่งไอน้ า 18,377.25          18,377.25         เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด

98 จ้างต่ออายุ Software ส าหรับประชุม 24,900.00          24,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

99 จ้างซ่อมเคร่ืองนึ่ังฆา่เซ้ือจุลินทรีย์ ฯ 12,893.50          12,893.50         เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด

100 วัสดุผ้าและเคร่ือแต่งกาย 12,150.00          12,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบัญชาการ์เม้นท์ ร้านบัญชาการ์เม้นท์

101 วัสดุไฟฟ้า 38,311.00          38,311.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

102 วัสดุก่อสร้าง 1,120.00            1,120.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน Bestchoiceshop ร้าน Bestchoiceshop

103 จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต 5,885.00            5,885.00           เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด

104 จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต 1,284.00            1,284.00           เฉพาะเจาะจง บ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด บ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด

105 จ้างเหมาท าฐานวางเคร่ืองแต่งปูน 9,000.00            9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช  ปานันท์ นายอภิเดช  ปานันท์

106 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทีจ่อดรถ 137,800.00        137,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปัทมาเจริญกิจ ร้านปัทมาเจริญกิจ

107 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,500.00            2,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

108 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5,900.00            5,900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

109 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7,300.00            7,300.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

110 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,650.00            2,650.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

111 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 650.00               650.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

112 จ้างเหมาบริการตรวจ Cyprep 3,100.00            3,100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางแล็บ ร้านล าปางแล็บ

113 จ้างเหมาบริการตรวจ MRI 16,000.00          16,000.00         เฉพาะเจาะจง
หจก.เอสแอนด์พี ไดแอ๊กโนสติก 
กรุ๊ป

หจก.เอสแอนด์พี ไดแอ๊กโนสติก 
กรุ๊ป

114 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,800.00            7,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์

115 วัสดุเกษตร 1,200.00            1,200.00           เฉพาะเจาะจง นางบุญเหล่ียม  พุทธศรี นางบุญเหล่ียม  พุทธศรี

116 จ้างเหมาติดต้ังเสาจรสะท้อนแสง 14,700.00          14,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้านรินพลเจริญกิจก่อสร้าง

117 จ้างเหมาตรวจ Specia lab 123,720.00        123,720.00      เฉพาะเจาะจง บ.ศูนย์แลบธนบุรี บ.ศูนย์แลบธนบุรี

118 วัสดุก่อสร้าง 480.00               480.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

119 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 235.40               235.40             เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป

120 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 149.80               149.80             เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป



121 วัสดุก่อสร้าง 480.00               480.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

122 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 235.40               235.40             เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป

123 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 149.80               149.80             เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป

124 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,650.00            1,650.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

125 จ้างเหมาซ่อมเตาอบไมโครเวฟ 450.00               450.00             เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป

126 จ้างซ่อมมอเตอร์พัดลม 235.40               235.40             เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป

127 ครุภัณฑ์ส านักงาน 550.00               550.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

128 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,990.00            3,990.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

129 วัสดุอื่นๆ 4,900.00            4,900.00           เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นราฟ- โนเนียส เมดิคอล บ. เอ็นราฟ- โนเนียส เมดิคอล

130 วัสดุส านักงาน 20,000.00          20,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วังเปเปอร์ฟอร์ม

131 วัสดุก่อสร้าง 9,700.00            9,700.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก.ล าปางชัยยาก่อสร้าง

132 วัสดุส านักงาน 23,000.00          23,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ ที พี อินเตอร์ เมดิคอล บ.เอ ที พี อินเตอร์ เมดิคอล

133 วัสดุส านักงาน 54,045.00          54,045.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์

134 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,485.00          11,485.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง

135 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,494.00            9,494.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์

136 จ้างเหมาท าแนวกั้นจุดตรวจ 9,000.00            9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช  ปานันท์ นายอภิเดช  ปานันท์

137 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,288.50          12,288.50         เฉพาะเจาะจง บ.อัยยาอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บ.อัยยาอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด

138 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,540.00          10,540.00         เฉพาะเจาะจง ร้านล าปาง คลีน ร้านล าปาง คลีน

139 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,060.00            3,060.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์

140 จ้างเหมาร้ือถอนและติดต้ังเผ้าเพดาน 4,500.00            4,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้านรินพลเจริญกิจก่อสร้าง

141 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,000.00          11,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาววรัาลักษณ์   ชินวัฒน์
ไพบูลย์

นางสาววรัาลักษณ์   ชินวัฒน์
ไพบูลย์

142 วัสดุส านักงาน 39,000.00          39,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล

143 วัสดุไฟฟ้า 500.00               500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านก. วัสดุภัณฑ์ (ชนัดดา ) ร้านก. วัสดุภัณฑ์ (ชนัดดา )

144 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองขูดหินปูน 1,360.00            1,360.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์

145 จ้างเหมาท าภาพสแตนด้ีหุน่พยาบาล 5,000.00            5,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ็ท ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ็ท



146 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 8,012.00            8,012.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ็ท ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ็ท

147 วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,000.00          17,000.00         เฉพาะเจาะจง
บ.สมาร์ทโซลูชั่น คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

บ.สมาร์ทโซลูชั่น คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

148 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,250.00            6,250.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์

149 ครุภัณฑ์การแพทย์ 41,000.00          41,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์

150 วัสดุก่อสร้าง 314.00               314.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ก. วัสดุภัณฑ์ (ชนัดดา) ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์ (ชนัดดา)

151 วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,200.00          31,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอสเอ็นโทนเนอร์ ร้านบีเอสเอ็นโทนเนอร์

152 จ้างเหมาเปล่ียนชุดกรวดกรองน้ า 13,900.00          13,900.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  เจิมมงคล นางสาววารุณี  เจิมมงคล

153 วัสดุชันสูตร 8,000.00            8,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ จ ากัด หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ จ ากัด

154 วัสดุชันสูตร 49,656.00          49,656.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด

155 วัสดุชันสูตร 96,694.00          96,694.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด

156 วัสดุชันสูตร 99,000.00          99,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด

157 วัสดุชันสูตร 67,750.00          67,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

158 วัสดุชันสูตร 66,250.00          66,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จ ากัด บ.เฟริมเมอร์ จ ากัด

159 วัสดุชันสูตร 91,725.00          91,725.00         เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จ ากัด บ.เฟริมเมอร์ จ ากัด

160 วัสดุชันสูตร 96,855.00          96,855.00         เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จ ากัด บ.เฟริมเมอร์ จ ากัด

161 วัสดุชันสูตร 90,800.00          90,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จ ากัด บ.เฟริมเมอร์ จ ากัด

162 วัสดุชันสูตร 18,345.00          18,345.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด

163 วัสดุชันสูตร 96,694.00          96,694.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด

164 วัสดุชันสูตร 5,040.00            5,040.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บคอนเนคชั่น จ ากัด บ.แล็บคอนเนคชั่น จ ากัด

165 วัสดุชันสูตร 36,300.00          36,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บ.แอฟฟินิเท็ค จ ากัด

166 วัสดุชันสูตร 46,000.00          46,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด

167 วัสดุชันสูตร 61,250.00          61,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

168 วัสดุชันสูตร 50,130.00          50,130.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด

169 วัสดุชันสูตร 75,500.00          75,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ ากัด บ.ไบโอเซน จ ากัด

170 เวชภัณฑ์ยา 84,700.00          84,700.00         เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มา เบอร์ลินฟาร์มา



171 เวชภัณฑ์ยา 85,800.00          85,800.00         เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส

172 เวชภัณฑ์ยา 104,753.00        104,753.00      เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฮีลลอล

173 เวชภัณฑ์ยา 23,250.00          23,250.00         เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า

174 เวชภัณฑ์ยา 9,600.00            9,600.00           เฉพาะเจาะจง โพสเฮลท์แคร์ โพสเฮลท์แคร์

175 เวชภัณฑ์ยา 4,920.00            4,920.00           เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ

176 เวชภัณฑ์ยา 4,800.00            4,800.00           เฉพาะเจาะจง พอนด์เคมีคอล พอนด์เคมีคอล

177 เวชภัณฑ์ยา 4,400.00            4,400.00           เฉพาะเจาะจง คอนติเนติล คอนติเนติล

178 เวชภัณฑ์ยา 200,177.10        200,177.10      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

179 เวชภัณฑ์ยา 12,000.00          12,000.00         เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค

180 เวชภัณฑ์ยา 25,200.00          25,200.00         เฉพาะเจาะจง เอฟ ซี พี เอฟ ซี พี

181 เวชภัณฑ์ยา 55,940.00          55,940.00         เฉพาะเจาะจง พาตาร์แลบ พาตาร์แลบ

182 เวชภัณฑ์ยา 46,800.00          46,800.00         เฉพาะเจาะจง ส.เจริญเภสัช ส.เจริญเภสัช

183 เวชภัณฑ์ยา 9,980.00            9,980.00           เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ

184 เวชภัณฑ์ยา 13,803.00          13,803.00         เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์

185 เวชภัณฑ์ยา 7,150.00            7,150.00           เฉพาะเจาะจง แอล บี เอส แอล บี เอส

186 เวชภัณฑ์ยา 96,514.00          96,514.00         เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มา สยามฟาร์มา

187 เวชภัณฑ์ยา 13,600.00          13,600.00         เฉพาะเจาะจง ไทยเอฟดี ไทยเอฟดี

188 เวชภัณฑ์ยา 108,600.00        108,600.00      เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา โมเดิร์น ฟาร์มา

189 เวชภัณฑ์ยา 16,900.00          16,900.00         เฉพาะเจาะจง โมเดอร์แมนู โมเดอร์แมนู

190 เวชภัณฑ์ยา 2,880.00            2,880.00           เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม

191 เวชภัณฑ์ยา 3,660.00            3,660.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล

192 เวชภัณฑ์ยา 24,500.00          24,500.00         เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา

193 เวชภัณฑ์ยา 6,420.00            6,420.00           เฉพาะเจาะจง แคสป้า แคสป้า

194 เวชภัณฑ์ยา 122,650.00        122,650.00      เฉพาะเจาะจง พรอสฟาร์มา พรอสฟาร์มา

195 เวชภัณฑ์ยา 196,785.84        196,785.84      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค



196 เวชภัณฑ์ยา 21,135.00          21,135.00         เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี

197 เวชภัณฑ์ยา 29,052.00          29,052.00         เฉพาะเจาะจง ยูโทเปีย้น ยูโทเปีย้น

198 เวชภัณฑ์ยา 11,640.00          11,640.00         เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ดีซีเอช

199 เวชภัณฑ์ยา 9,600.00            9,600.00           เฉพาะเจาะจง ซีฟาม ซีฟาม

200 เวชภัณฑ์ยา 19,709.40          19,709.40         เฉพาะเจาะจง โอไรออน โอไรออน

201 เวชภัณฑ์ยา 19,800.00          19,800.00         เฉพาะเจาะจง แอตแลนต้า แอตแลนต้า

202 เวชภัณฑ์ยา 12,198.00          12,198.00         เฉพาะเจาะจง บี เอล ฮ้ัว บี เอล ฮ้ัว

203 เวชภัณฑ์ยา 22,000.00          22,000.00         เฉพาะเจาะจง ยูนิเวอร์แซล ยูนิเวอร์แซล

204 เวชภัณฑ์ยา 14,000.00          14,000.00         เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่า ฟาร์ม่า

205 เวชภัณฑ์ยา 36,100.00          36,100.00         เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช

206 เวชภัณฑ์ยา 4,724.40            4,724.40           เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม เมด-เมเกอร์ 2เอ็ม เมด-เมเกอร์

207 เวชภัณฑ์ยา 159,725.20        159,725.20      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

208 เวชภัณฑ์ยา 14,100.00          14,100.00         เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีนา ฟาร์มีนา

209 เวชภัณฑ์ยา 8,910.00            8,910.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์

210 เวชภัณฑ์ยา 155,015.00        155,015.00      เฉพาะเจาะจง วี แอนด์ วี วี แอนด์ วี

211 เวชภัณฑ์ยา 164,055.45        164,055.45      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

212 เวชภัณฑ์ยา 57,887.00          57,887.00         เฉพาะเจาะจง บี เอ็ล เอช บี เอ็ล เอช

213 เวชภัณฑ์ยา 38,300.00          38,300.00         เฉพาะเจาะจง ที พี ดรัก ที พี ดรัก

214 เวชภัณฑ์ยา 26,034.90          26,034.90         เฉพาะเจาะจง สหแพทย์ สหแพทย์

215 เวชภัณฑ์ยา 85,825.00          85,825.00         เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี

216 เวชภัณฑ์ยา 10,896.00          10,896.00         เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค

217 เวชภัณฑ์ยา 63,000.00          63,000.00         เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน

218 เวชภัณฑ์ยา 21,250.00          21,250.00         เฉพาะเจาะจง กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน



รวมทัง้สิ้น 8,824,925.60         8,824,925.60       



เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการชื้อ
ราคาต่ าสุด 25 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 25 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 25 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 25 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 25 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 3 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 5 กพ. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลเกาะคา



ราคาต่ าสุด 5 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 5 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 5 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 5 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 4 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 11 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 11 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 11 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 4 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 4 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 23 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 23 กพ. 64



ราคาต่ าสุด 23 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 22 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 22 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 22 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 19 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64



ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 22 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 23 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 23 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 23 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 23 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 18 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 17 กพ. 64



ราคาต่ าสุด 17 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 15 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 16 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 9 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 9 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 9 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64



ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 11 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 11 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 10 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 10 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 10 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 10 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 10 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 10 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 9 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 9 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 9 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 9 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 9 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 5 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 5 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 5 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 5 กพ. 64



ราคาต่ าสุด 5 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 1 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 22 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 22 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 22 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 22 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 22 กพ. 64

ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64



ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 8 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 10 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 10 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 10 กพ. 64
ราคาต่ าสุด 10 กพ. 64
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