
ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซือ้ ราคากลาง วธีีการจัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลง

โดยสรุป ในการซือ้หรือจ้าง

1 วสัดุเช้ือเพลิง 9,302.80 9,302.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพยป์ระสิทธ์ิธุรกิจ(1999) ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพยป์ระสิทธ์ิธุรกิจ(1999) ราคาต ่าสุด A63-19250

2 วสัดุงานบา้นงานครัว 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ ราคาต ่าสุด A63-19214

3 วสัดุงานบา้นงานครัว 20,090.00 20,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ ราคาต ่าสุด A63-19217

4 วสัดุส านกังาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  สายเอก นายสมเกียรติ  สายเอก ราคาต ่าสุด A63-19286

5 วสัดุไฟฟ้า 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-19220

6 ซ่อมครุภณัฑก์ารเกษตร 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีประคองพาณิชย์ ร้าน ศรีประคองพาณิชย์ ราคาต ่าสุด A63-19221

7 วสัดุคอมพิวเตอร์ 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั บริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-19201

8 ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.เอ็ม.ซี ซิต้ิคอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั บริษทั อาร์.เอ็ม.ซี ซิต้ิคอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19202

9 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนวฒัน์ผา้ม่าน ร้าน ธนวฒัน์ผา้ม่าน ราคาต ่าสุด A63-19222

10 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 5,545.00 5,545.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนวฒัน์ผา้ม่าน ร้าน ธนวฒัน์ผา้ม่าน ราคาต ่าสุด A63-19223

11 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-19219

12 วสัดุส านกังาน 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมเวชสารสนเทศไทย สมาคมเวชสารสนเทศไทย ราคาต ่าสุด A63-19240

13 วสัดุส านกังาน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  สายเอก นายสมเกียรติ  สายเอก ราคาต ่าสุด A63-19292

14 วสัดุส านกังาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  สายเอก นายสมเกียรติ  สายเอก ราคาต ่าสุด A63-19257

15 วสัดุก่อสร้าง 370.00 370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19246

16 วสัดุก่อสร้าง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19247

17 วสัดุก่อสร้าง 2,855.00 2,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19248

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

วนัที่ 1-31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563



18 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เตียวฮงสีลม จ ากดั บริษทั เตียวฮงสีลม จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-19322

19 จา้งเหมาบริการ (ทัว่ไป) 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง อภิวงค ์ อลูมิเนียม อภิวงค ์ อลูมิเนียม ราคาต ่าสุด A63-19326

20 ค่าท าฟันปลอม 289.97                 289.97          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-16625

21 ค่าท าฟันปลอม 600.27                 600.27          เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-19057

22 วสัดุการแพทย์ 2,653.60 2,653.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั จงที (ไทย)อิมปอร์ต เอ็กซป์อร์ต จ ากดั บริษทั จงที (ไทย)อิมปอร์ต เอ็กซป์อร์ต จ ากดั สืบราคาทอ้งตลาด B63-19129

23 วสัดุการแพทย์ 898.80 898.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ภคมน นีดเดิล จ  ากดั บริษทั ภคมน นีดเดิล จ  ากดั สืบราคาทอ้งตลาด B63-19170

24 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,575.00 2,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ภคมน นีดเดิล จ  ากดั บริษทั ภคมน นีดเดิล จ  ากดั สืบราคาทอ้งตลาด B63-19171

25 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากดั บริษทั ไทยก๊อส จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19199

26 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พีทีเอ ซพัพอร์ท ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พีทีเอ ซพัพอร์ท สืบราคาทอ้งตลาด B63-19203

27 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 108 ดรักเอ็กเพรส 108 ดรักเอ็กเพรส สืบราคาทอ้งตลาด B63-19204

28 วสัดุการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากดั สืบราคาทอ้งตลาด B63-19229

29 วสัดุการแพทย์ 6,890.00 6,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคลั จ  ากดั บริษทั เทคโนเมดิคลั จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19239

30 วสัดุการแพทย์ 6,184.90 6,184.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19241

31 วสัดุการแพทย์ 8,120.00 8,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากดั บริษทั ไทยก๊อส จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19244

32 วสัดุการแพทย์ 7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19242

33 วสัดุการแพทย์ 3,283.00 3,283.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนิร์สซ่ิงโฮม จ ากดั บริษทั เนิร์สซ่ิงโฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19243

34 วสัดุการแพทย์ 3,370.50 3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมค็ เมดิคลั จ  ากดั บริษทั แมค็ เมดิคลั จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19271

35 วสัดุการแพทย์ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอม เบส พลสั จ  ากดั บริษทั แอม เบส พลสั จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19280

36 c20 180ml 5,392.80              5392.8 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63-100801

37 ceftriaxone inj 1g 15,180.00            30250 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63100802

38 glipizide tab 5mg 8,280.00              10350 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสชักรรม จ ากดั บริษทั ชุมชนเภสชักรรม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63101201

39 chlortetracycline ointment 1% 3.5g 2,700.00              2700 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63101202

40 acetylcysteine pow 100mg 2,247.00              2247 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาร์ม จ ากดั บริษทั ซีฟาร์ม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63101501



41 norepinephrine inj 4mg/4ml 6,000.00              26750 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ  ากดั บริษทั มาสุ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63101502

42 LRI inj 1000ml 4,000.00              4000 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพ จ ากดั บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพ จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63101503

43 omeprazole inj 40mg 2,904.00              14894.4 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63101504

44 lidocaine jelly 2% 30g 2,568.00              4012.5 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63101505

45 hepatitis B vaccine 1ml 18,750.00            36915 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63101506

46 pioglitazone tab 30mg 2,139.90              5490 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63101507

47 methyl salicylate cream 25g 3,480.00              3480 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63101508

48 metronidazole inj 500mg/100ml 1,390.00              1819 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102801

49 salmeterol/fluticasone MDI 25/125mcg/dose9,897.50              14980 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102802

50 aluminium/magnesium sus 240ml 200/125mg/5ml7,000.00              7003.5 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอ็ล ฮั้ว จ  ากดั บริษทั บี เอ็ล ฮั้ว จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102803

51 cefdinir tab 100mg 12,840.00            12840 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102804

52 hydralazine tab 25mg 12,250.00            18751.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102805

53 pioglitazone tab 30mg 17,225.00            34675 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102806

54 paracetamol+orphenadrine tab 450/35mg4,370.00              4370 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสชักรรม จ ากดั บริษทั ชุมชนเภสชักรรม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102807

55 clotrimazole vg 100mg 550.00                 551.5 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102901

56 adenosine inj 6mg/2ml 13,880.04            13880.04 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102902

57 acetylcysteine inj 300mg/3ml 5,700.00              6099 เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102903

58 clotrimazole cream 1%w/w 15g 8,500.00              11770 เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากดั บริษทั 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102904

59 methimazole tab 5mg 3,300.00              3501.1 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102905

60 hydralazine inj 20mg 6,045.50              6045.5 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102906

61 nss หวัแหลม 500ml 5,712.00              5712 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสชั) จ ากดับ. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสชั) จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63102907

62 ferrous drop 15ml 45mg/0.6ml 4,815.00              4815 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีสแฮลม์เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีสแฮลม์เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63103001

63 d10w inj 500ml 600.00                 8508.8 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน)บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63103002



64 doxazosin tab 4mg 5,750.00              8625 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63103003

65 acetylcysteine pow 100mg 19,260.00            19260 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอ็ล ฮั้ว จ  ากดั บริษทั บี เอ็ล ฮั้ว จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63103004

66 nss inj 1000ml 6,200.00              6420 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน)บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. G63103005

67 alcohol 70% 60ml 3,745.00              3,745.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20100201

68 alcohol gel 400g 5,992.00              5,992.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20100202

69 triamcinolone cream 0.1%w/w 3,000.00              3,000.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20100801

70 alcohol 70% 60ml 3,745.00              3,745.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20100802

71 alcohol gel 400g 5,992.00              5,992.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20100803

72 ยาแกไ้อมะขามป้อม 60ml 6,420.00              6,420.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20101201

73 Milk of magnesia 240ml 2,592.00              2,592.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20101202

74 dicloxacillin cap 250mg 13,225.20            13,225.20 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20101203

75 olive oil 450ml 2,311.20              2311.2 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20101501

76 atropine inj 0.6mg/1ml 325.50                 325.5 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20101502

77 amlodipine tab 5mg 31,500.00            31500 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20101503

78 metformin tab 500mg 18,000.00            18000 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20102801

79 paracetamol tab 500mg 5,600.00              5600 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20102802

80 allopurinol tab 100mg 3,900.00              3900 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20102803

81 milk of magnesia 240ml 3,081.60              3081.6 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20103001

82 vitamin B complex tab n/a 1,206.20              1206.2 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO G20103002

83 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 91,721.25            91,721.25     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม D63-19437 

84 Glucose Strip Instant Accu-Chek 8,000.00              8,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. D63-19270 

85 Glucose Strip Accu Check Active 46,610.00            46,610.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือร่วม

86 เข็มเจาะปลายน้ิว Accu Check Active17,500.00            17,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือร่วม
D63-19375 



87 Glucose Strip  Accu Chek Instant 20,000.00            20,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. D63-19374
88 Troponin- T 29,300.00            29,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค หจก.อินโฟไดนอสติค ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. D63-19345 
89 Glucose Strip Terumo EX 187.50                 187.50          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือร่วม D63-19394 


