
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ก.ค.65
1 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน 11,700.00              11,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนคิ(11,700) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนคิ(11,700) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 4  กรกฎาคม  2565
2 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 4,500.00                4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นเิจอร์(4,500) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นเิจอร์(4,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  กรกฎาคม  2565
3 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 18,511.00              18,511.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม.ไอ.ดี (18,511) บจก.เอ็ม.ไอ.ดี (18,511) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 6  กรกฎาคม  2565
4 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 9,000.00                9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน่ พลัช(9,000) หจก.อิเลฟเวน่ พลัช(9,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  กรกฎาคม  2565
5 ซ้ือวสัดุส านกังาน 9,000.00                9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นใหม่การพมิพ์(9,000) ร้านบา้นใหม่การพมิพ์(9,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  กรกฎาคม  2565
6 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 37,200.00              37,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นเิจอร์(37,200) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นเิจอร์(37,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  กรกฎาคม  2565
7 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน 3,900.00                3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนคิ(3,900) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนคิ(3,900) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 11  กรกฎาคม  2565
8 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,740.00                2,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(2,740) หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(2,740) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  กรกฎาคม  2565
9 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 367.00                  367.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(367) หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(367) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  กรกฎาคม  2565
10 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 666.00                  666.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(666) หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(666) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  กรกฎาคม  2565
10 ซ้ือวสัดุอื่น 1,500.00                1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จอตอล ซัพพลาย(1,500) บจก.เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จอตอล ซัพพลาย(1,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  กรกฎาคม  2565
11 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 14,750.00              14,750.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด(14,750) บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด(14,750) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  กรกฎาคม  2565
11 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 10,970.00              10,970.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด(10,970) บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด(10,970) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  กรกฎาคม  2565
12 จ้างเหมาบริการอื่น(ปรับปรุงหอ้ง ผอ.) 34,000.00              34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควสุิทธิ(์34,000) ร้านโชควสุิทธิ(์34,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  กรกฎาคม  2565
13 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 11,770.00              11,770.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สิริ บรีุรัมย(์จี)(11,770) บจก.สิริ บรีุรัมย(์จี)(11,770) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  กรกฎาคม  2565
12 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 180.00                  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(180) หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(180) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กรกฎาคม  2565
14 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,124.00                1,124.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(1,124) หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(1,124) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กรกฎาคม  2565
15 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 11,336.00              11,336.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ(11,336) หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ(11,336) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 22  กรกฎาคม  2565
13 ซ้ือวสัดุการเกษตร 1,925.00                1,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา  พนัธุไ์ม้(1,925) ร้านยุทธนา  พนัธุไ์ม้(1,925) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  กรกฎาคม  2565
16 ซ้ือวสัดุส านกังาน 11,669.00              11,669.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควปิเม้นท์(11,669) บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควปิเม้นท์(11,669) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  กรกฎาคม  2565
17 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,169.00                7,169.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(7,169) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(7,169) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  กรกฎาคม  2565
14 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,210.00                3,210.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส(3,210) บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส(3,210) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  กรกฎาคม  2565
18 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,900.00                7,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วสิาเทค(7,900) หจก.วสิาเทค(7,900) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  กรกฎาคม  2565
19 ซ้ือวสัดุอื่น 6,250.00                6,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พนัธส์วสัด์ิเคมเทค(6,250) บจก.พนัธส์วสัด์ิเคมเทค(6,250) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  กรกฎาคม  2565
15 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 32,100.00              32,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลัชโฮมสโตร์(32,100) หจก.ชลัชโฮมสโตร์(32,100) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  กรกฎาคม  2565
20 จ้างก่อสร้างลานจอดรถเอนกประสงค์ 210,000.00            210,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เถ้าแก่นอ้ยก่อสร้าง(210,000) หจก.เถ้าแก่นอ้ยก่อสร้าง(210,000) สืบราคาจากทอ้งตลาด 12  กรกฎาคม  2565
21 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,530.00                1,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(1,530) หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(1,530) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  กรกฎาคม  2565

22 เวชภณัฑ์ยาAcetylcysteine 200 mg. 20,865.00              20,865.00       เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/20,865.- บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/20,865.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.251/65      1/7/2565
23 เวชภณัฑ์ยาBerodual MDI 7,062.00               11,363.40       เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/7,062.- บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/7,062.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.252/65      1/7/2565
24 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 7,490.00               7,490.00        เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/7,490.- บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/7,490.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.253/65      1/7/2565
25 เวชภณัฑ์ยา Seretide 25/125 17,120.00              23,968.00       เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/17,120.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/17,120.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.254/65      1/7/2565
26 เวชภณัฑ์ยาPropylthiouracil 50 mg. 4,600.00               5,350.00        เจาะจง (ข) บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/4,600.- บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/4,600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.255/65      1/7/2565
27 เวชภณัฑ์ยาMethyl Salicylate Cream 25 gm 6,800.00               6,800.00        เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/6,800.- บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/6,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.256/65      1/7/2565

28 เวชภณัฑ์ยาEnalapril 5 mg. 13,000.00              25,000.00       เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/13,000.- บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/13,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.257/65      1/7/2565
29 เวชภณัฑ์ยาFerrous fumarate 200 mg. 7,800.00               7,800.00        เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/7,800.- บจ.พาตาร์แลบ(2517)/7,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.258/65      1/7/2565
30 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 13,150.00              16,881.65       เจาะจง (ข) บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/13,150.- บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/13,150.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.259/65      1/7/2565
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31 เวชภณัฑ์ยา Phenytoin 100 mg. 32,956.00              32,956.00       เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,956.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,956.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.260/65      1/7/2565
32 เวชภณัฑ์ยาRisperidone 2 mg. 26,600.00              35,300.00       เจาะจง (ข) บจ.นวิฟาร์มา/26,600.- บจ.นวิฟาร์มา/26,600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.261/65      1/7/2565
33 เวชภณัฑ์ยา 5 รายการ 25,781.40              29,426.70       เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/25,781.40.- องค์การเภสัชกรรม/25,781.40.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.262/65      1/7/2565

34
เวชภณัฑ์ยา Amoxicillin 875 mg.+Clavulanic acid
 125

              17,505.20        28,520.00 เจาะจง (ข)  บจ.อาร์เอ็กซ์/17,505.20.-  บจ.อาร์เอ็กซ์/17,505.20.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560  Po.263/65      1/7/2565 

35 เวชภณัฑ์ยาอมมะแวง้. 3,900.00               3,900.00        เจาะจง (ข) บจ.หมอยาไทย 101/3,900- บจ.หมอยาไทย 101/3,900- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.264/65      1/7/2565
36 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 3,020.00               4,280.00        เจาะจง (ข) บจ.ซีฟาม/3,020.- บจ.ซีฟาม/3,020.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.265/65      1/7/2565
37 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 8,560.00               15,000.00       เจาะจง (ข) บจ.ยูดทเปีย้น/8,560.- บจ.ยูดทเปีย้น/8,560.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.266/65      1/7/2565
38 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 29,860.00              68,822.60       เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/29,860.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/29,860.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.267/65      1/7/2565
39 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 14,550.00              19,350.00       เจาะจง (ข) บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพ ฯ/14,550.- บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพ ฯ/14,550.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.268/65      1/7/2565
40 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 27,900.00              37,600.00       เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/27,900.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/27,900.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.269/65      1/7/2565
41 เวชภณัฑ์ยาแก้ไอมะขามปอ้ม 60 ml. 7,704.00               7,704.00        เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา/7,704.- บจ.พรอส ฟาร์มา/7,704.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.270/65      1/7/2565
42 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 12,519.00              27,628.00       เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/12,519.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/12,519.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.271/65      1/7/2565
43 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 6,093.12               6,093.12        เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช/6,093.12 บจ.สหแพทย์เภสัช/6,093.12 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.272/65      1/7/2565
44 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 66,200.00              101,000.00     เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/66}200.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/66}200.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.273/65      1/7/2565
45 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,900.00               11,920.00       เจาะจง (ข) บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/9,900.- บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/9,900.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.274/65      1/7/2565
46 เวชภณัฑ์ยา Urea 10% Cream 35 g. 7,600.00               7,600.00        เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/7,600.- บจ.บางกอก ดรัก/7,600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.275/65      1/7/2565
47 เวชภณัฑ์ยาแก้ไอมะขามปอ้ม 60 ml. 7,500.00               7,500.00        เจาะจง (ข) บจ.แก้วมังกรเภสัช/7,500.- บจ.แก้วมังกรเภสัช/7,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.276/65      1/7/2565
48 เวชภณัฑ์ยาBerodual 4 ml. 4,708.00               6,014.40        เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/4,708.- บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/4,708.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.277/65      1/7/2565
49 เวชภณัฑ์ยา Salbutamol 2.5 ml 1,600.00               3,128.00        เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา/1,600.- บจ.พรอส ฟาร์มา/1,600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.278/65      1/7/2565
50 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 19,200.00              23,200.00 เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/19,200.- บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/19,200.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.279/65      1/7/2565
51 เวชภณัฑ์ยาNorepinephrine 1 mg./ml. 4 ml.                8,132.00         8,132.00 เจาะจง (ข)  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/8,132.-  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/8,132.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560  Po.280/65      1/7/2565 

52 เวชภณัฑ์ยาNicardipine 2 mg/2 ml. 5,000.00               5,000.00        เจาะจง (ข) หจก.ภญิญโญฟาร์มาซี/5,000.- หจก.ภญิญโญฟาร์มาซี/5,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.281/65      1/7/2565
53 เวชภณัฑ์ยาPrazosin 1 mg. 24,000.00              24,375.00       เจาะจง (ข) บจ.ท.ีโอ.เคมีคอส์ (1979)/24,000.- บจ.ท.ีโอ.เคมีคอส์ (1979)/24,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.282/65      1/7/2565
54 เวชภณัฑ์ยาFluoxetine 20 mg. 5,000.00               7,600.00 เจาะจง (ข) บจ.ฟาร์มาแลนด์ (1982)/5,000.- บจ.ฟาร์มาแลนด์ (1982)/5,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.283/65      1/7/2565
55 เวชภณัฑ์ยาGemfibrozil 300 mg. 23,200.00              30,000.00 เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/23,200.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/23,200.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.284/65      1/7/2565
56 เวชภณัฑ์ยาBisacodyl 5 mg. 1,100.00               3,800.00 เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/1,100.- บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/1,100.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.285/65      1/7/2565
57 เวชภณัฑ์ยาHaloperidol 5 mg/ml. 4,860.00               4,865.00 เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/4,860.- บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/4,860.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.286/65      1/7/2565

58 วสัดุเภสัชกรรม sticker 8.5x6.1 cm 22,000.00              22,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ข บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้/22,000.- บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้/22,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 PO.08/2565   1/7/2565
59 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ25-Jul-65
60 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,900 48,900 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ25-Jul-65
61 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,000 17,000 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ25-Jul-65
62 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,900 48,900 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ25-Jul-65
63 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 57,010.00 57,010.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ25-Jul-65


