




ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย์ 6,000.00             6,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาชวา เฮลธ์แคร์ (ส านักงานใหญ่) 6,000.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธแ์คร์ (ส านกังานใหญ่) 6,000.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/883 3 มี.ค. 63

2 วัสดุส านกังาน,วัสดุงานบา้นงานครัว 20,735.00           20,735.00    เฉพาะเจาะจง ก. เครื องเขียน  (ส านักงานใหญ่) 20,735.00    ก. เครื องเขียน  (ส านักงานใหญ่) 20,735.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1000 6 มี.ค. 63

3 ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 23,350.00           23,350.00    เฉพาะเจาะจง ทีพี. แอร์ (ส านักงานใหญ่) 23,350.00    ทีพี. แอร์ (ส านักงานใหญ่) 23,350.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/906 4 มี.ค. 63

4 ค่าจ้างเหมา 6,000.00             6,000.00     เฉพาะเจาะจง ทีพี. แอร์ (ส านักงานใหญ่) 6,000.00     ทีพี. แอร์ (ส านักงานใหญ่) 6,000.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/907 4 มี.ค. 63

5 วัสดุส านักงาน 63,557.00           63,557.00    เฉพาะเจาะจง ก. เครื องเขียน  (ส านักงานใหญ่) 63,557.00    ก. เครื องเขียน  (ส านักงานใหญ่) 63,557.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/944 5 มี.ค. 63

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,894.00             2,894.00     เฉพาะเจาะจง ก. เครื องเขียน  (ส านักงานใหญ่) 2,894.00     ก. เครื องเขียน  (ส านักงานใหญ่) 2,894.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/935 5 มี.ค. 63

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 61,617.00           61,617.00    เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 61,617.00    คารีนา คอมพิวเตอร์ 61,617.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1162 9 มี.ค. 63

8 ค่าจา้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,900.00           16,900.00    เฉพาะเจาะจง เวิลด์เทคคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก 16,900.00    เวิลด์เทคคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก 16,900.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/934 5 มี.ค. 63

9 ค่าจ้างเหมา 20,000.00           20,000.00    เฉพาะเจาะจง อามีน วัสดุ 20,000.00    อามีน วัสดุ 20,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/928 5 มี.ค. 63

10 วัสดุงานบ้านงานครัว 28,040.00           28,040.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 28,040.00    หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บี.บี.เค แอดวานซ์ มลัติเทรด 28,040.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1260 10 มี.ค. 63

11 วัสดุส านักงาน 18,000.00           18,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน มะกรูดสแตนเลส 18,000.00    ร้าน มะกรูดสแตนเลส 18,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1155 9 มี.ค. 63

12 วัสดุการแพทย์ 45,000.00           45,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส. สยาม. พาณิชย์ 45,000.00    ร้าน เอส. สยาม. พาณิชย์ 45,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1297 11 มี.ค. 63

13 วัสดุการแพทย์ 6,955.00             6,955.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 6,955.00     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 6,955.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1364 12 มี.ค. 63

14 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต  ากวา่เกณฑ์) 6,470.00             6,470.00     เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 6,470.00     คารีนา คอมพิวเตอร์ 6,470.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1365 12 มี.ค. 63

15 วัสดุงานบ้านงานครัว 94,500.00           94,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านท าเบาะ สายบุรี 94,500.00    ร้านท าเบาะ สายบุรี 94,500.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1259 10 มี.ค. 63

16 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 20,544.00           20,544.00    เฉพาะเจาะจง ออโต้เวิลด์ ส านักงานใหญ่ 20,544.00    ออโต้เวิลด์ ส านักงานใหญ่ 20,544.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1366 12 มี.ค. 63

17 ค่าจ้างเหมา 720.00               720.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีเอส. เอ็นจเินียริ ง (ส านักงานใหญ่) 720.00        ร้าน พ.ีเอส. เอ็นจิเนียริ ง (ส านักงานใหญ)่ 720.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1357 12 มี.ค. 63

18 ครุภัณฑ์ส านักงาน 17,140.00           17,140.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั จ.พานิชปัตตานี (1993) จ ากัด 17,140.00    บริษัท จ.พานิชปัตตานี (1993) จ ากัด 17,140.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1480 16 มี.ค. 63

19 ครุภัณฑ์ส านักงาน 48,870.00           48,870.00    เฉพาะเจาะจง สุกรี  ออโต้แอร์ 48,870.00    สุกรี  ออโต้แอร์ 48,870.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1255 10 มี.ค. 63

และราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

วันที่  31 มีนาคม 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

20 ครุภณัฑ์ส านกังาน (ต  ากว่าเกณฑ์) 6,950.00             6,950.00     เฉพาะเจาะจง มะ การไฟฟ้า 6,950.00     มะ การไฟฟ้า 6,950.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1479 16 มี.ค. 63

21 วัสดุส านักงาน 29,000.00           29,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั  (ส านักงานใหญ)่ 29,000.00    บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 29,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1703 20 มี.ค. 63

22 วัสดุส านักงาน 750.00               750.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 750.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 750.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1358 12 มี.ค. 63

23 วัสดุส านักงาน 120.00               120.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 120.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 120.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1472 16 มี.ค. 63

24 วัสดุส านักงาน 2,500.00             2,500.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 2,500.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 2,500.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1473 16 มี.ค. 63

25 วัสดุส านักงาน 1,750.00             1,750.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 1,750.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 1,750.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1565 18 มี.ค. 63

26 วัสดุส านักงาน 6,240.00             6,240.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 6,240.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 6,240.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1862 24 มี.ค. 63

27 ค่าจ้างเหมา 4,000.00             4,000.00     เฉพาะเจาะจง ซาฮาร์โลหะกิจ 4,000.00     ซาฮาร์โลหะกิจ 4,000.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1848 25 มี.ค. 63

28 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต  ากวา่เกณฑ์) 9,500.00             9,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มที อิเล็คทริค 9,500.00     ร้าน เอ็มที อิเล็คทริค 9,500.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1356 12 มี.ค. 63

29 วัสดุส านักงาน 1,548.00             1,548.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสองสามก้าว 1,548.00     ร้านสองสามก้าว 1,548.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1988 26 มี.ค. 63

30 วัสดุส านักงาน 220.00               220.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสองสามก้าว 220.00        ร้านสองสามก้าว 220.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2091 30 มี.ค. 63

31 วัสดุก่อสร้าง 3,735.00             3,735.00     เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 3,735.00     เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 3,735.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1867 26 มี.ค. 63

32 วัสดุก่อสร้าง 908.00               908.00        เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 908.00        เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 908.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1999 26 มี.ค. 63

33 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต  ากวา่เกณฑ์) 4,790.00             4,790.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 4,790.00     บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 4,790.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2092 30 มี.ค. 63

34 วัสดุการแพทย์ 16,100.00           16,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส บี ที ซัพพลาย 999 จ ากัด 16,100.00    บริษัท เอส บี ที ซัพพลาย 999 จ ากัด 16,100.00    ราคาต  าสุด

35 วัสดุส านักงาน 9,100.00             9,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั  (ส านักงานใหญ)่ 9,100.00     บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 9,100.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1949 25 มี.ค. 63

36 วัสดุก่อสร้าง 31,200.00           31,200.00    เฉพาะเจาะจง วรวุฒิน์โยธากิจ 31,200.00    วรวุฒิน์โยธากิจ 31,200.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2047 27 มี.ค. 63

37 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,987.10             6,987.10     เฉพาะเจาะจง วีระแอร์ (ส านักงานใหญ่) 6,987.10     วีระแอร์ (ส านักงานใหญ่) 6,987.10     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/881 3 มี.ค. 63

38 วัสดุก่อสร้าง 1,125.00             1,125.00     เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 1,125.00     เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 1,125.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2048 27 มี.ค. 63

39 จ้างเหมาท าฟันปลอม 12,003.26           12,003.26    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 12,003.26    บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 12,003.26    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1522 ลว. 17 มี.ค. 63

40 จ้างเหมาท าฟันปลอม 1,200.00             1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน  าทิพยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี  จ ากดั 1,200.00     บริษัท สายน  าทิพยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี  จ ากดั 1,200.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1523 ลว. 17 มี.ค. 63

41 วัสดุทันตกรรม 6,290.00             6,290.00     เฉพาะเจาะจง บริษัททันตสยาม จ ากัด 6,290.00     บริษัททันตสยาม จ ากัด 6,290.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1524 ลว. 17 มี.ค. 63

42 วัสดุทันตกรรม 9,750.00             9,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 9,750.00     บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 9,750.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1525 ลว. 17 มี.ค. 63

43 จ้างตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิตัการ 51,486.00           51,486.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 51,486.00    บริษทั มริาเคิล เฮลท ์กรุ๊ป 2019 จ ากดั 51,486.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1562 ลว. 18 มี.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

44 จ้างเหมาท าฟันปลอม 15,141.57           15,141.57    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 15,141.57    บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 15,141.57    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2029 ลว. 27 มี.ค. 63

45 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 11,430.00           11,430.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอาแอเสาะ  สายอ 11,430.00    นางสาวอาแอเสาะ  สายอ 11,430.00    ราคาต  าสุด 888/2562 30 ก.ย. 62

46 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 11,430.00           11,430.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรีฮัน  หะแว 11,430.00    นางสาวนูรีฮัน  หะแว 11,430.00    ราคาต  าสุด 889/2562 30 ก.ย. 62

47 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 11,130.00           11,130.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวซัลมีลา  หลงปิ 11,130.00    นางสาวซัลมีลา  หลงปิ 11,130.00    ราคาต  าสุด 890/2562 30 ก.ย. 62

48 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00             6,555.00     เฉพาะเจาะจง นายมะฮาซัน  ดงตายา 6,555.00     นายมะฮาซัน  ดงตายา 6,555.00     ราคาต  าสุด 893/2562 30 ก.ย. 62

49 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00             6,555.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวส้อฟีย๊ะ  การีมการ 6,555.00     นางสาวส้อฟีย๊ะ  การีมการ 6,555.00     ราคาต  าสุด 895/2562 30 ก.ย. 62

50 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00             6,555.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาลีเม๊าะ  อาแว 6,555.00     นางสาวฮาลีเม๊าะ  อาแว 6,555.00     ราคาต  าสุด 896/2562 30 ก.ย. 62

51 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 9,035.00             9,035.00     เฉพาะเจาะจง นายตูแวอัสวัน  อีแยบาซอ 9,035.00     นายตูแวอัสวัน  อีแยบาซอ 9,035.00     ราคาต  าสุด 897/2562 30 ก.ย. 62

52 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 7,720.00             7,720.00     เฉพาะเจาะจง นายมาหามะไซ  ซีบะ 7,720.00     นายมาหามะไซ  ซีบะ 7,720.00     ราคาต  าสุด 898/2562 30 ก.ย. 62

53 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00             6,555.00     เฉพาะเจาะจง นายอิสมะแอ  หามะ 6,555.00     นายอิสมะแอ  หามะ 6,555.00     ราคาต  าสุด 899/2562 30 ก.ย. 62

54 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00             6,555.00     เฉพาะเจาะจง นายดอเลาะ  หะยีเปาะสู 6,555.00     นายดอเลาะ  หะยีเปาะสู 6,555.00     ราคาต  าสุด 900/2562 30 ก.ย. 62

55 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,655.00             6,655.00     เฉพาะเจาะจง นายอัฟฟาน  แลมีซอ 6,655.00     นายอัฟฟาน  แลมีซอ 6,655.00     ราคาต  าสุด 902/2562 30 ก.ย. 62

56 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 4,800.00             4,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสมปอง  มะเซ็ง 4,800.00     นางสมปอง  มะเซ็ง 4,800.00     ราคาต  าสุด 903/2562 30 ก.ย. 62

57 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00             6,555.00     เฉพาะเจาะจง นายมาฮามะสีดิ  อาแด 6,555.00     นายมาฮามะสีดิ  อาแด 6,555.00     ราคาต  าสุด 904/2562 30 ก.ย. 62

58 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00             6,555.00     เฉพาะเจาะจง นางมาซีเตาะ  สามิ 6,555.00     นางมาซีเตาะ  สามิ 6,555.00     ราคาต  าสุด 905/2562 30 ก.ย. 62

59 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00             6,555.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไบดะห์  เซ็งสะ 6,555.00     นางสาวซูไบดะห์  เซ็งสะ 6,555.00     ราคาต  าสุด 906/2562 30 ก.ย. 62

60 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00             6,555.00     เฉพาะเจาะจง นายมัรวาน  กอแต 6,555.00     นายมัรวาน  กอแต 6,555.00     ราคาต  าสุด 908/2562 30 ก.ย. 62

61 ค่าจา้งซ่อมระบบกดเรียกพยาบาล 90,000.00           90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ ่จ ากัด 90,000.00    บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 90,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1910 11 มี.ค. 63

62 ค่าจัดซื อครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 414,900.00         414,900.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 414,900.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 414,900.00  ราคาต  าสุด 416/2563 18 มี.ค. 63

63 ค่าจัดซื อครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 584,800.00         584,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม กู๊ดเฮลธ์ คอมมิวนิเคชั น จ ากดั 584,800.00  บริษทั สยาม กูด๊เฮลธ์ คอมมิวนเิคชั น จ ากดั 584,800.00  ราคาต  าสุด 417/2563 18 มี.ค. 63

64 จ้างเหมาท าฟันปลอม 12,003.26           12,003.26    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 12,003.26    บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 12,003.26    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1522 ลว. 17 มี.ค. 63

65 จ้างเหมาท าฟันปลอม 1,200.00             1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน  าทิพยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี  จ ากดั 1,200.00     บริษัท สายน  าทิพยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี  จ ากดั 1,200.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1523 ลว. 17 มี.ค. 63

66 วัสดุทันตกรรม 6,290.00             6,290.00     เฉพาะเจาะจง บริษัททันตสยาม จ ากัด 6,290.00     บริษัททันตสยาม จ ากัด 6,290.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1524 ลว. 17 มี.ค. 63

67 วัสดุทันตกรรม 9,750.00             9,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 9,750.00     บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 9,750.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1525 ลว. 17 มี.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

68 จ้างตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิตัการ 51,486.00           51,486.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 51,486.00    บริษทั มริาเคิล เฮลท ์กรุ๊ป 2019 จ ากดั 51,486.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1562 ลว. 18 มี.ค. 63

69 จ้างเหมาท าฟันปลอม 15,141.57           15,141.57    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 15,141.57    บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 15,141.57    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2029 ลว. 27 มี.ค. 63

70 ยา              2,000.00      2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด      2,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด      2,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1603 18 มี.ค. 63

71 ยา              6,850.00      6,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด      6,850.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด      6,850.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1644 18 มี.ค. 63

72 ยา              3,190.00      3,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด      3,190.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด      3,190.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1610 18 มี.ค. 63

73 ยา              1,724.00      1,724.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด      1,724.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด      1,724.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1611 18 มี.ค. 63

74 ยา              1,650.00      1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั      1,650.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด      1,650.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1614 18 มี.ค. 63

75 ยา              6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด      6,000.00 บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด      6,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1608 18 มี.ค. 63

76 ยา              6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด      6,000.00 บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด      6,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1609 18 มี.ค. 63

77 วัสดุการแพทย์            16,500.00     16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด     16,500.00 บริษทั เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเทม็ จ ากดั     16,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1617 18 มี.ค. 63

78 ยา              7,540.00      7,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากดั      7,540.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด      7,540.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1597 18 มี.ค. 63

79 ยา              5,440.00      5,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากดั      5,440.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด      5,440.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1627 18 มี.ค. 63

80 วัสดุการแพทย์              2,240.00      2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด      2,240.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด      2,240.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1643 18 มี.ค. 63

81 วัสดุการแพทย์              4,173.00      4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      4,173.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      4,173.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1599 18 มี.ค. 63

82 วัสดุการแพทย์              6,848.00      6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      6,848.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      6,848.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1618 18 มี.ค. 63

83 ยา              3,044.69      3,044.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,044.69 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,044.69 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1628 18 มี.ค. 63

84 วัสดุการแพทย์              9,856.84      9,856.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      9,856.84 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      9,856.84 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1632 18 มี.ค. 63

85 ยา              4,626.68      4,626.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      4,626.68 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      4,626.68 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1633 18 มี.ค. 63

86 ยา              3,648.70      3,648.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,648.70 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,648.70 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1635 18 มี.ค. 63

87 ยา              1,508.70      1,508.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      1,508.70 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      1,508.70 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1636 18 มี.ค. 63

88 วัสดุการแพทย์              2,782.00      2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      2,782.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      2,782.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1637 18 มี.ค. 63

89 วัสดุการแพทย์              2,247.00      2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      2,247.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      2,247.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1638 18 มี.ค. 63

90 วัสดุการแพทย์              3,852.00      3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,852.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,852.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1639 18 มี.ค. 63

91 วัสดุการแพทย์              4,280.00      4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      4,280.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      4,280.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1640 18 มี.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

92 ยา              7,040.60      7,040.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      7,040.60 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด      7,040.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1631 18 มี.ค. 63

93 ยา              3,351.24      3,351.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      3,351.24 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด      3,351.24 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1634 18 มี.ค. 63

94 ยา              3,370.50      3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      3,370.50 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด      3,370.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1648 18 มี.ค. 63

95 ยา              9,712.40      9,712.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด      9,712.40 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด      9,712.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1630 18 มี.ค. 63

96 ยา              1,650.00      1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด      1,650.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด      1,650.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1641 18 มี.ค. 63

97 ยา              3,200.00      3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั      3,200.00 บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      3,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1616 18 มี.ค. 63

98 ยา              1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด      1,800.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด      1,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1604 18 มี.ค. 63

99 ยา              1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด      1,000.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด      1,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1605 18 มี.ค. 63

100 ยา              4,800.00      4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด      4,800.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด      4,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1615 18 มี.ค. 63

101 ยา                870.00         870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด         870.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด         870.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1622 18 มี.ค. 63

102 ยา              1,250.00      1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด      1,250.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด      1,250.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1645 18 มี.ค. 63

103 ยา              1,770.00      1,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด      1,770.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด      1,770.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1654 18 มี.ค. 63

104 ยา              3,485.00      3,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      3,485.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      3,485.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1655 18 มี.ค. 63

105 ยา              8,060.00      8,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      8,060.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      8,060.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1656 18 มี.ค. 63

106 ยา              3,562.00      3,562.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      3,562.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      3,562.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1657 18 มี.ค. 63

107 วัสดุการแพทย์            17,280.00     17,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด     17,280.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด     17,280.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1651 18 มี.ค. 63

108 ยา                417.30         417.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ ากัด         417.30 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮั ว จ ากัด         417.30 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1626 18 มี.ค. 63

109 ยา              5,521.20      5,521.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ ากัด      5,521.20 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮั ว จ ากัด      5,521.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1653 18 มี.ค. 63

110 ยา            14,102.00     14,102.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี  จ ากัด     14,102.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี  จ ากัด     14,102.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1650 18 มี.ค. 63

111 ยา              4,170.00      4,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด      4,170.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด      4,170.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1647 18 มี.ค. 63

112 ยา              5,200.00      5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด      5,200.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด      5,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1623 18 มี.ค. 63

113 ยา              4,080.00      4,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อพเพอร์ตี  เคมี จ ากัด      4,080.00 บริษัท พร็อพเพอร์ตี  เคมี จ ากัด      4,080.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1598 18 มี.ค. 63

114 ยา              6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อพเพอร์ตี  เคมี จ ากัด      6,300.00 บริษัท พร็อพเพอร์ตี  เคมี จ ากัด      6,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1600 18 มี.ค. 63

115 ยา              6,400.00      6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อพเพอร์ตี  เคมี จ ากัด      6,400.00 บริษัท พร็อพเพอร์ตี  เคมี จ ากัด      6,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1601 18 มี.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

116 ยา              1,559.25      1,559.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด      1,559.25 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด      1,559.25 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1646 18 มี.ค. 63

117 วัสดุการแพทย์            23,860.00     23,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด     23,860.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด     23,860.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1606 18 มี.ค. 63

118 ยา            11,052.00     11,052.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด     11,052.00 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด     11,052.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1602 18 มี.ค. 63

119 ยา              9,420.00      9,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากดั      9,420.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด      9,420.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1612 18 มี.ค. 63

120 ยา            19,105.00     19,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)     19,105.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)     19,105.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1624 18 มี.ค. 63

121 ยา              5,056.00      5,056.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด      5,056.00 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด      5,056.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1613 18 มี.ค. 63

122 ยา              4,680.00      4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด      4,680.00 บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด      4,680.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1596 18 มี.ค. 63

123 ยา              4,297.00      4,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด      4,297.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด      4,297.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1629 18 มี.ค. 63

124 ยา            12,412.00     12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     12,412.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     12,412.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1642 18 มี.ค. 63

125 ยา                520.00         520.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีน         520.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีน         520.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1621 18 มี.ค. 63

126 วัสดุการแพทย์              9,644.00      9,644.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      9,644.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      9,644.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1607 18 มี.ค. 63

127 วัสดุการแพทย์              5,825.00      5,825.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      5,825.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      5,825.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1620 18 มี.ค. 63

128 ยา วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุการแพทย์              9,726.00      9,726.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      9,726.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      9,726.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1625 18 มี.ค. 63

129 วัสดุเภสัชกรรม              5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      5,000.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      5,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1649 18 มี.ค. 63

130 ยา              1,441.00      1,441.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี      1,441.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี      1,441.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1652 18 มี.ค. 63

131 วัสดุการแพทย์              4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์      4,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์      4,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1619 18 มี.ค. 63

132 วัสดุการแพทย์              4,680.00      4,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค      4,680.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค      4,680.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1595 18 มี.ค. 63

133 ยา              2,043.70      2,043.70 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม      2,043.70 องค์การเภสัชกรรม      2,043.70 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1203 17 ก.พ. 63

134 ยา            10,500.00     10,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     10,500.00 องค์การเภสัชกรรม     10,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1693 19 มี.ค. 63

135 ยาและวัสดุการแพทย์            38,514.76     38,514.76 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     38,514.76 องค์การเภสัชกรรม     38,514.76 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1693 19 มี.ค. 63





ลว. 17 มี.ค. 63

ลว. 17 มี.ค. 63

ลว. 17 มี.ค. 63

ลว. 17 มี.ค. 63

ลว. 18 มี.ค. 63



ลว. 27 มี.ค. 63

ลว. 17 มี.ค. 63

ลว. 17 มี.ค. 63

ลว. 17 มี.ค. 63

ลว. 17 มี.ค. 63



ลว. 18 มี.ค. 63

ลว. 27 มี.ค. 63






