
แบบบ สขร.1

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจ้าง
วงเงนิ

งบประมาณ 
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีการซ้ือ
หรอืจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอื

วัสดกุารแพทย์

1 ชุดวดัไขสันหลังพร้อมกล่องสแตนเลส        26,000.00     26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล ซัพพลาย หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล ซัพพลาย เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ว.001-65   19/10/64

ราคาที เสนอ 26,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 26,000 บาท

วัสดเุวชภณัฑ์ทีม่ใิชย่า

1 หลอดบรรจุแก๊ส แอทธลีินออกไซด์ ขนาด 100 กรัม        38,520.00     38,520.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอชเอส บจก.ดีเคเอชเอส เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด อป.001-65  26/10/2564

ราคาที เสนอ 38,520 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 38,520 บาท

2 แก๊สเอทิลีนออกไซด์        29,000.00     29,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.น่าววิฒัน์การช่าง บจก.น่าววิฒัน์การช่าง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด อป.002-65  26/10/2564

ราคาที เสนอ 29,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 29,000 บาท

3 ตัวชี้วดัทางเคมีส่าหรับแก๊สเอทธลีินออกไซด์          6,250.00       6,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.น่าววิฒัน์การช่าง บจก.น่าววิฒัน์การช่าง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด อป.003-65  26/10/2564

ราคาที เสนอ 6,250 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 6,250 บาท

วัสดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

1 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์      960,000.00   960,000.00 เฉพาะเจาะจง ซี เมดิค ซี เมดิค 960,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.001-65  14/10/2564

ราคาที เสนอ 960,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 960,000 บาท

2 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        17,000.00     17,000.00 เฉพาะเจาะจง ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรชั น ฯ ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรชั น ฯ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.002-65  14/10/2564

ราคาที เสนอ 17,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 17,000 บาท

3 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์      400,000.00   400,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.003-64  14/10/2564

ราคาที เสนอ 400,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 400,000 บาท

4 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์      196,800.00   196,800.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.004-64  14/10/2564

ราคาที เสนอ 196,800 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 196,800 บาท

5 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        12,500.00     12,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.ีเมดิคอล ซัพพลาย พ.ีเมดิคอล ซัพพลาย เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.005-64 14/10/2564

ราคาที เสนอ 12,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 12,500 บาท

6 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        51,750.00     51,750.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 51,750 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.005-65 18/10/2564

ราคาที เสนอ 51,750 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 51,750 บาท

7 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        10,875.00     10,875.00 เฉพาะเจาะจง ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรชั น ฯ ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรชั น ฯ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.006-65  18/10/2564

ราคาที เสนอ 10,875 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 10,875 บาท

8 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        17,652.00     17,652.00 เฉพาะเจาะจง ดี สกายแล็ป ดี สกายแล็ป 17,652 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.007-65 18/10/2564

                                    สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุ่มงานพัสด ุ โรงพยาบาลสตลู

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2564
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ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
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กลุ่มงานพัสด ุ โรงพยาบาลสตลู

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2564

ราคาที เสนอ 17,652 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 17,652 บาท

9 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        54,000.00     54,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 54,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.008-65  18/10/2564

ราคาที เสนอ 54,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 54,000 บาท

10 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        67,500.00     67,500.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 67,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.009-65 18/10/2564

ราคาที เสนอ 67,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 67,500 บาท

11 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        26,500.00     26,500.00 เฉพาะเจาะจง วนิเนอร์ ยี เมดิคอล วนิเนอร์ ยี เมดิคอล 26,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.010-65  19/10/2564

ราคาที เสนอ 26,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 26,500 บาท

12 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์      200,000.00   200,000.00 เฉพาะเจาะจง ซี เมดิค ซี เมดิค 200,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.011-65  25/10/2564

ราคาที เสนอ 200,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 200,000 บาท

13 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        62,850.00     62,850.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  62,850 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.011-65 25/10/2564

ราคาที เสนอ 62,850 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 62,850 บาท

14 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ 5,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.012-65  25/10/2564

ราคาที เสนอ 5,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 5,000 บาท

15 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์      135,000.00   135,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.ีเอส.เมดิเทค พ.ีเอส.เมดิเทค 135,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.013-65 25/10/2564

ราคาที เสนอ 135,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 135,000 บาท

16 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        69,600.00     69,600.00 เฉพาะเจาะจง พเีจบ ีเมดิคัล เทคโนโลยี พเีจบ ีเมดิคัล เทคโนโลยี 69,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.014-65  26/10/2564

ราคาที เสนอ 69,600 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 69,600 บาท

17 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์      196,800.00   196,800.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 196,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.015-65  26/10/2564

ราคาที เสนอ 196,800 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 196,800 บาท

18 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์      600,000.00   600,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 600,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.016-65  26/10/2564

ราคาที เสนอ 600,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 600,000 บาท

19 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          9,200.00       9,200.00 เฉพาะเจาะจง ยูนิเมด ยูนิเมด 9,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.017-65  26/10/2564

ราคาที เสนอ 9,200 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 9,200 บาท

20 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์            950.00         950.00 เฉพาะเจาะจง โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ 950 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด วล.018-65  27/10/2564

ราคาที เสนอ 950 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 950 บาท
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วัสดกุารแพทย์

1 วสัดุการแพทย์        24,300.00     24,300.00 เฉพาะเจาะจง วอีาร์ซัพพอร์ต วอีาร์ซัพพอร์ต 24,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กพ.001-65  14/10/2021

ราคาที เสนอ 24,300 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 24,300 บาท

2 วสัดุการแพทย์        45,450.00     45,450.00 เฉพาะเจาะจง พ ีเอส เมทริก พ ีเอส เมทริก 45,450 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กพ.002-65  21/10/2021

ราคาที เสนอ 45,450 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 45,450 บาท

3 วสัดุการแพทย์        71,300.00     71,300.00 เฉพาะเจาะจง เสริมเทียม แพทย์ภณัฑ์ เสริมเทียม แพทย์ภณัฑ์ 71,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กพ.003-65 21/10/2021

ราคาที เสนอ 71,300 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 71,300 บาท

4 วสัดุการแพทย์        75,965.00     75,965.00 เฉพาะเจาะจง เสริมเทียม แพทย์ภณัฑ์ เสริมเทียม แพทย์ภณัฑ์ 75,965 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กพ.004-65  21/10/2021

ราคาที เสนอ 75,965 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 75,965 บาท

วัสดกุารแพทย์ผ่าตดั

1 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 11.0 mm x 200 mm.       23,000.00     23,000.00 เฉพาะเจาะจง แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั น จ่ากัด แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั น จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.001-65   4/10/2021

ราคาที เสนอ  23,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 23,000 บาท

2 Distal radius Volar LCP 2 holes Rt.        27,300.00     27,300.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ่ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.002-65   4/10/2021

ราคาที เสนอ 27,300 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 27,300 บาท

3 Pad Dual ผู้ใหญ่ติดสาย (E7507)        10,700.00     10,700.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.003-65   4/10/2021

ราคาที เสนอ 10,700 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 10,700 บาท

4 Spongostand Standard          5,564.00       5,564.00 เฉพาะเจาะจง จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.004-65  4/10/2021

ราคาที เสนอ 5,564 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 5,564 บาท

5 SurgiGuard Original 5x7.5cm (2x3 inch)        13,295.00     13,295.00 เฉพาะเจาะจง ซัมมิท เฮลธแ์คร์ ซัมมิท เฮลธแ์คร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.005-65   4/10/2021

ราคาที เสนอ 13,295  บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 13,295 บาท

6 WECHSELSET FUR PERKUTANE NEPHROSTOMIE 8 CH        18,000.00     18,000.00 เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ เมดิคอล อินเตอร์ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.006-65   5/10/2021

ราคาที เสนอ 18,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 18,000 บาท

7 Ligating clips Click'aV Plus Medium-Large : 20 Piece/Box       32,100.00     32,100.00 เฉพาะเจาะจง ออลเทค อินโนเวทีฟ โซลูชัน จ่ากัด ออลเทค อินโนเวทีฟ โซลูชัน จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.007-65  5/10/2021

ราคาที เสนอ 32,100 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 32,100 บาท

8 Progrib Lt          5,243.00       5,243.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.008-65   5/10/2021

ราคาที เสนอ 5,243 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 5,243 บาท
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9 เลนส์แก้วตาเทียมพบัได้ รุ่น SA 60 WF Power 22.0          2,800.00       2,800.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.009-65   5/10/2021

ราคาที เสนอ 2,800 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 2,800 บาท

10 เลนส์แก้วตาเทียมพบัได้ รุ่น AR 40e power 20.5          7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.010-65   5/10/2021

ราคาที เสนอ 7,300 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 7,300 บาท

11 เลนส์แก้วตาเทียมพบัไม่ได้ รุ่น SC6530 Power 10.0          3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.011-65   5/10/2021

ราคาที เสนอ 3,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 3,500 บาท

12 Helicobacter Pylori Urease Test(50 pcs/box)          7,500.00       7,500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็นจี โปรเกรสซีฟ เอ็นจี โปรเกรสซีฟ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.012-65  6/10/2021

ราคาที เสนอ 7,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 7,500 บาท

13 CANCE SCREW SHORT 4x28 MM          2,600.00       2,600.00 เฉพาะเจาะจง ออโธพเีซีย ออโธพเีซีย เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.013-65  6/10/2021

ราคาที เสนอ 2,600 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 2,600 บาท

14 GIA Auto suture ตัวตัดต่อล่าไส้ขนาด 80 mm.        42,800.00     42,800.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.014-65  6/10/2021

ราคาที เสนอ 42,800 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 42,800 บาท

15 Distal Medial Tibial 3.5mm with outtap 10h,Lt        31,500.00     31,500.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.015-65  6/10/2021

ราคาที เสนอ 31,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 31,500 บาท

16 Distal Medial Tibial 3.5mm with outtap 14h,Rt        36,300.00     36,300.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.016-65  6/10/2021

ราคาที เสนอ 36,300 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 36,300 บาท

17 VA-LCP TC.DRP2.4,volar,3+6h.51mm/L        33,630.00     33,630.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.017-65  6/10/2021

ราคาที เสนอ 33,630 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 33,630 บาท

18 K-Wire with Trocar Tip 2.0x150 mm          2,685.00       2,685.00 เฉพาะเจาะจง ออโธพเีซีย ออโธพเีซีย เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.019-65  15/10/2021

ราคาที เสนอ 2,685 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 2,685 บาท

19 Distal Lateral Fibula 2.7/3.5mm 6H,Rt        28,500.00     28,500.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.020-65  15/10/2021

ราคาที เสนอ 28,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 28,500 บาท

20 Distal Lateral Anterior Tibia 5H,Rt        22,500.00     22,500.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.021-65   18/10/2021

ราคาที เสนอ 22,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 22,500 บาท

21 คลิปหา้มเลือด Eco 11mm.x2300mm.          7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟวิเจอร์ เซอร์จิคอล ฟวิเจอร์ เซอร์จิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.022-65   20/10/2021

ราคาที เสนอ 7,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 7,000 บาท
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22 ท่อถ่างขยายท่อน้่าดี ชนิดโลหะ Non Cover 10mmx80mm        18,500.00     18,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟวิเจอร์ เซอร์จิคอล ฟวิเจอร์ เซอร์จิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.023-65  20/10/2021

ราคาที เสนอ 18,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 18,500 บาท

23 เลนส์แก้วตาเทียมพบัไม่ได้ รุ่น SC6530 Power 22.0            700.00         700.00 เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.024-65  21/10/2021

ราคาที เสนอ 700 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 700 บาท

24 Mesh Graft 30 cms x 30 cms        22,470.00     22,470.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.025-65   21/10/2021

ราคาที เสนอ 22,470 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 22,470 บาท

25 K-Wire With Trocar Tip 1.6x150 mm          7,510.00       7,510.00 เฉพาะเจาะจง ออโธพเีซีย ออโธพเีซีย เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.026-65   26/10/2021

ราคาที เสนอ 30,600 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 30,600 บาท

26 Proximal Tibia 4.5/5.0mm 8H,Rt        30,600.00     30,600.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.027-65   26/10/2021

ราคาที เสนอ 30,600 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 30,600 บาท

27 Proximal Medial Tibia 3.5mm 4H,Rt        25,500.00     25,500.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.028-65   26/10/2021

ราคาที เสนอ 25,500  บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 25,500 บาท

28 LCP Distal Lateral Anterior Tibia 5H,Lt        22,500.00     22,500.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.029-65   26/10/2021

ราคาที เสนอ 22,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 22,500 บาท

29 LCP Plate 3.5 Narrow 5 Hole        21,000.00     21,000.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.030-65   26/10/2021

ราคาที เสนอ 21,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 21,000 บาท

30 Narrow DCP  7 Holes          2,735.00       2,735.00 เฉพาะเจาะจง ออโธพเีซีย ออโธพเีซีย เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.031-65   27/10/2021

ราคาที เสนอ 2,735 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 2,735 บาท

31 ILS 29 mm Curved (ตัวตัดต่อแบบวงกลม 29 มม)        28,248.00     28,248.00 เฉพาะเจาะจง จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ประเทศไทย) จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.032-65   27/10/2021

ราคาที เสนอ 28,248 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 28,248 บาท

32 Endoclip 5 mm  (LC)        10,700.00     10,700.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.033-65   28/10/2021

ราคาที เสนอ 10,700 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 10,700 บาท

33 M/L Taper Reduced Neck Std, Size 10        35,000.00     35,000.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.034-65   29/10/2021

ราคาที เสนอ 35,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 35,000 บาท

34 GIA Auto suture ตัวตัดต่อล่าไส้ขนาด 80 mm.        51,360.00     51,360.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ผต.035-65   29/10/2021

ราคาที เสนอ 51,360 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 51,360 บาท
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วัสดสุ านักงานเบด็เตล็ด

1 พลาสติกม้วนใหญ่          3,600.00       3,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนบุค๊สตูล หา้งหุน้ส่วนบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.001-65 20/10/2564

ราคาที เสนอ 3,600 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 3,600 บาท

2 พลาสติกม้วนใหญ่          3,600.00       3,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนบุค๊สตูล หา้งหุน้ส่วนบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.002-65  20/10/2564

ราคาที เสนอ 3,600 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 3,600 บาท

3 ธงส้มจุฬาภรณ์  , พลาสติกม้วนใหญ่          1,255.00       1,255.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนบุค๊สตูล หา้งหุน้ส่วนบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.003-65 20/10/2564

ราคาที เสนอ 1,255 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 1,255 บาท

4 พลาสติกม้วนใหญ่          2,400.00       2,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนบุค๊สตูล หา้งหุน้ส่วนบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.004-65  20/10/2564

ราคาที เสนอ 2,400 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 2,400 บาท

5 กระดาษถ่ายเอกสาร (สีเหลือง)        10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิทพทิยา ร้านพนิิทพทิยา เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.005-65  20/10/2564

ราคาที เสนอ 10,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 10,000บาท

6 ปา้ยไวนิล          2,150.00       2,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.006-65  20/10/2564

ราคาที เสนอ 2,150 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 2,150 บาท

7 ปา้ยถือโฟมบอร์ด          3,380.00       3,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.007-65  21/10/2564

ราคาที เสนอ 3,380บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 3,380 บาท

8 Chard เหล็ก          8,800.00       8,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนโอเอ็ก เมดิคอล หา้งหุส่้วนโอเอ็ก เมดิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.008-65  25/10/2564

ราคาที เสนอ 8,800 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 8,800 บาท

9 หนังสือพมิพ์            620.00         620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือต้นไม้ ร้านหนังสือต้นไม้ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.009-65 1/10/2564

ราคาที เสนอ 620 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 620 บาท

10 พลาสติกใส          2,400.00       2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.010-65 26/10/2564

ราคาที เสนอ 2,400 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 2,400 บาท

11 กบเหลาดินสอต้ังโต๊ะ            630.00         630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.011-65  26/10/2564

ราคาที เสนอ 630 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 630 บาท

12 เครื องคิดเลข            620.00         620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.012-65  26/10/2564

ราคาที เสนอ 620 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 620 บาท
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หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอื
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13 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง            840.00         840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.013-65 26/10/2564

ราคาที เสนอ 840บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 840 บาท

14 สติกเกอร์ A4 1,010.00         1,010.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.014-65 26/10/2564

ราคาที เสนอ 1,010 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 1,010 บาท

15 รีโมทแอร์ 1,000.00         1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท คอลแอร์ซัพพลาย ร้านสมาร์ทคอลแอร์ซัพพลาย เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.015-65  28/10/2564

ราคาที เสนอ 1,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 1,000 บาท

16 ไวนิล 750.00           750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด บส.016-65   28/10/2564

ราคาที เสนอ 750 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 750 บาท

วัสดสุ านักงาน

1 ซองจดหมายสีขาว 40,429.00       40,429.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิจพทิยา ร้านพนิิจพทิยา เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  ส.0001-65

ราคาที เสนอ  40,429 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  40,429 บาท ลงวนัที  5 ตุลาคม 2564

วัสดงุานบา้นงานครวั

1 น้่าดื ม 600 มล. 28,000.00       28,000.00    เฉพาะเจาะจง ฟา้ใสวอเตอร์ ฟา้ใสวอเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  งบ.0001-65

ราคาที เสนอ  28,000.00 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  28,000.00 บาท ลงวนัที  4 ตุลาคม 2564

2 ที โกยขยะพลาสติก 52,065.00       52,065.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงาน ร้านอันหงน เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  งบ.0002-65

ราคาที เสนอ  52,065 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  52,065 บาท ลงวนัที  4 ตุลาคม 2564

3 ถุงพลาสติกแดงใหญ่ ขนาด 40' x 36' 84,800.00       84,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งทรัพย์มาเก็ตต้ิง หจก.รุ่งทรัพย์มาเก็ตต้ิง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  งบ.0003-65

ราคาที เสนอ  84,800  บาท ราคาที ตกลงจ้าง  84,800 บาท ลงวนัที  5  ตุลาคม  2564

4 ถุงแดงกลาง ขนาด 23x25 นิ้ว กะโหลก 57,600.00       57,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวเวล์ิด แพคเกจจิ้ง บริษทั นิวเวล์ิด แพคเกจจิ้ง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  งบ.0004-65

ราคาที เสนอ  57,600 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  57,600 บาท ลงวนัที  5 ตุลาคม 2563

5 น้่ายาถูพืน้ 3,800 มล 59,000.00       59,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั หาดใหญ่ซัพพลายส์ จ่ากัด บริษทั หาดใหญ่ซัพพลายส์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  งบ.0005-65

ราคาที เสนอ  59,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  59,000 บาท ลงวนัที  7 ตุลาคม 2563

6 น้่าหวานเฮลบลูบอยเขียว 1,779.00         1,779.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สินเกียรติธานี จ่ากัด บริษทั สินเกียรติธานี จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  งบ.0006-65

ราคาที เสนอ  1,779 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  1,779 บาท ลงวนัที  7 ตุลาค 2564

7 สบูเ่หลวล้างมือ 3,800 มล 12,864.00       12,864.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเค คลีนเนอร์ หจก.พ.ีเค คลีนเนอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  งบ.0007-65

ราคาที เสนอ 36,424  บาท ราคาที ตกลงจ้าง  36,424  บาท ลงวนัที    7  ตุลาคม 2564
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8 ผ้าขนหนู ขนาด 12 x 12 นิ้ว 4,800.00         4,800.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวมุทิตา  จันทรัตน์ นางสาวมุทิตา  จันทรัตน์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที งบ.0008-65

ราคาที เสนอ  4,800 บาท ราคาที ตกลงจ้างสนอ 4,800 บาท ลงวนัที   4 ตุลาคม 2564

วัสดคุอมพิวเตอร์

1 หมึกพมิพ ์HP 79A 90,000.00       90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั นายน์คอม จ่ากัด บริษทั นายน์คอม จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  ต.0001-65

ราคาที เสนอ  90,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  90,000 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

2 หมึกพมิพ ์Kxp 181 17,320.00       17,320.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนิวคอม ร้านนิวคอม เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  ต.0002-65

ราคาที เสนอ  17,320 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  17,320 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

3 หมึกพมิพ ์HP 79A 135,000.00     135,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั นายน์คอม จ่ากัด บริษทั นายน์คอม จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  ต.0003-65

ราคาที เสนอ  135,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  135,000 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

4 หมึก HP 30A 18,000.00       18,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั นายน์คอม จ่ากัด บริษทั นายน์คอม จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  ต.0004-65

ราคาที เสนอ  18,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  18,000 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

วัสดสุ านักงานแบบพิมพ์

1 ใบสรุปการรักษาพยาบาลผู้ปว่ยใน 37,240.00       37,240.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพมิพ์ ร้านสตูลการพมิพ์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  พ.0001-65

ราคาที เสนอ  37,240 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  37,240 บาท ลงวนัที  4 ตุลาคม 2564

2 สติกเกอร์ ขนาด 5x3 ซม. 52,000.00       52,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์น พร้ินเทคฯ บริษทั โมเดอร์น พร้ินเทคฯ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  พ.0002-65

ราคาที เสนอ  52,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  52,000 บาท ลงวนัที  5 ตุลาคม 2564

วัสดเุครื่องบรโิภค

1 เจวต้ีิ  900  กรัม 63,275.53       63,275.52    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟามา จ่ากัด บริษทั ซิลลิคฟามา จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  บอ.0001-65

ราคาที เสนอ  63,275.52 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  63,275.52 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

2 เบรนเดอร่า ขนาด 2.5 kg 51,745.20       51,745.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟามา จ่ากัด บริษทั ซิลลิคฟามา จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  บอ.0002-65

ราคาที เสนอ  51,745.20 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  51,745.20 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

3 ข้าวสารตราฉัตร 5 กก. 68,900.00       68,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือค้าข้าว ร้านท่าเรือค้าข้าว เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  บอ.0003-65

ราคาที เสนอ  68,900 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  68,900 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

4 น้่าปลาทิพรส 24,050.00       24,050.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  บอ.0004-65

ราคาที เสนอ  24,050 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  24,050 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

5 น้่าปลาทิพรส 24,518.00       24,518.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  บอ.0005-65
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ราคาที เสนอ  24,518 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  24,518 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

6 โอวลัติน 3IN1 22 กรัม 6,648.00         6,648.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สินเกียรติธานี จ่ากัด บริษทั สินเกียรติธานี จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  บอ.0006-65

ราคาที เสนอ  6,648 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  6,648 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

7 ไข่ไก่เบอร์ 2 65,220.00       65,220.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 บริษทั ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  บอ.0007-65

ราคาที เสนอ  65,220 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  65,220 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

วัสดเุชือ้เพลิงและหล่อลื่น

1 แก๊สหงุต้ม  48  กก. 8,248.00         8,248.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  ชพ.0001-65

ราคาที เสนอ  8,248 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  8,248 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

2 แก๊สหงุต้ม  48  กก. 4,124.00         4,124.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  ชพ.0002-65

ราคาที เสนอ  4,124 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  4,124 บาท ลงวนัที  26 ตุลาคม 2564

3 แก๊สหงุต้ม  48  กก. 195,890.00     195,890.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  ชพ.0003-65

ราคาที เสนอ  195,890 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  195,890 บาท ลงวนัที  1 ตุลาคม 2564

วัสดกุ่อสรา้ง

1 ข้องอ PVC 3/4 นิ้ว 331.00           331.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.001-65 1/10/2564

ราคาที เสนอ  331 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  331 บาท

2 ข้องอ PVC 3/4 นิ้ว 6,006.00         6,006.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.002-65 1/10/2564

ราคาที เสนอ  6,006 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  6,006 บาท

3 กลอนสายยูรมด่า 4 นิ้ว 6,310.00         6,310.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.003-65  1/102564

ราคาที เสนอ  6310 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  6310 บาท

4 กลอนชุปโครเมียน 6 นิ้ว 9,013.00         9,013.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.004-65  4/10/2564

ราคาที เสนอ  9013 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  9013 บาท

5 ล้อหน้ารถเข็นผู้ปว่ย 8 นิ้ว 5,800.00         5,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์เมดิคอลฯ หจก.โอเอ็กซ์เมดิคอลฯ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.005-65  4/10/2564

ราคาที เสนอ 5800 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 5800 บาท

6 กลอนสับประตูหอ้งน้่า 132.00           132.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.007-65  6/10/256

ราคาที เสนอ 132 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 132 บาท
7 ตะขอเกลียว NO.14 9,066.00         9,066.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.008-65  11/10/2564
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ราคาที เสนอ 9066 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 9066 บาท

8 น๊อต 3/8 x 2 นิ้ว พร้อมแหวน 6,216.00         6,216.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.009-65 13/10/2564

ราคาที เสนอ 6216 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 6216 บาท

9 ล้อยาง 4 นิ้ว แฮนด์บอลมีเบรค 3,120.00         3,120.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.010-65 22/10/2564

ราคาที เสนอ 3120 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 3120 บาท

10 ก๊อกฝักบวั DUSS 1,990.00         1,990.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.011-65 25/10/2564

ราคาที เสนอ 1990  บาท ราคาที ตกลงจ้าง 1990 บาท

11 ตะขอเกลียว 3/4 นิ้ว 560.00           560.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.012-65 25/10/2564

ราคาที เสนอ 560 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 560 บาท

12 ก๊อกตัวซี ติดผนัง 1,005.00         1,005.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.013-65 27/10/2564

ราคาที เสนอ 1005  บาท ราคาที ตกลงจ้าง 1005 บาท

13 กาวยาท่อ 250 กรัม 808.00           808.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.014-65 27/10/2564

ราคาที เสนอ 808  บาท ราคาที ตกลงจ้าง 808 บาท

14 กุญแจบานสวงิ 520.00           520.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กสน.014-65 27/10/2564

ราคาที เสนอ 520  บาท ราคาที ตกลงจ้าง 520 บาท

วัสดไุฟฟ้า

1 น้่ายาล้างคอยล์เย็น 1,960.00         1,960.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอลฯ ร้านสมาร์ทคอลฯ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ฟน.001-65  11/10/2564

ราคาที เสนอ 1,960 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 1,960 บาท 

2 คอมเพรสเซอร์ 2500 บทีียู 6,150.00         6,150.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ฟน.002-65  11/10/2564

ราคาที เสนอ 6,150 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 6,150 บาท 

3 คอมเพรสเซอร์ 2500 บทีียู 6,320.00         6,320.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ฟน.003-65  11/10/2564

ราคาที เสนอ 6,320 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 6,320 บาท 

4 มอเตอร์พดัลมคอยล์ร้อน 3,800.00         3,800.00      เฉพาะเจาะจง นส.วราภรณ์  เส็นสมมาตร นส.วราภรณ์  เส็นสมมาตร เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ฟน.004-65  25/10/2564

ราคาที เสนอ 3,800 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 3,800 บาท 

5 มอเตอร์พดัลมคอยล์ร้อน 3,800.00         3,800.00      เฉพาะเจาะจง นส.วราภรณ์  เส็นสมมาตร นส.วราภรณ์  เส็นสมมาตร เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ฟน.005-65  25/10/2564

ราคาที เสนอ 3,800 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 3,800 บาท 
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6 แผงวงจรแอร์ติดผนังแคเรีย 2,700.00         2,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ฟน.006-65  27/10/2563

ราคาที เสนอ 2,700 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 2,700  บาท 

วัสดไุฟฟ้า (นอกคลัง)

1 ปล๊ักรางไฟ 1,600.00         1,600.00      เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ตฟ.001-65 ลงวนัที  12 ต.ค.64

ราคาที เสนอ 1,600 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 1,600 บาท

2 ปล๊ักรางไฟ 800.00           800.00        เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ตฟ.002-65 ลงวนัที  12ต.ค.64

ราคาที เสนอ 800 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 800 บาท

3 ปล๊ักรางไฟ 4,800.00         4,800.00      เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ตฟ.003-65 ลงวนัที  12 ต.ค.64

ราคาที เสนอ 4,800 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 4,800 บาท

4 ปล๊ักไฟ 800.00           800.00        เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ตฟ.004-65 ลงวนัที  12 ต.ค.64

ราคาที เสนอ 800 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 800 บาท

วัสดกุ่อสรา้ง (สตอ๊กคลัง)

1 ลูกบดิประตูหอ้ง  5,560.00  5,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์  ร้านเจริญพานิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กส.001-65 ลงวนัที  1 ต.ค.64
 ราคาที เสนอ 5,560 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 5,560 บาท

2 สายช่าระ  7,900.00  7,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด กส.002-65 ลงวนัที  20 ต.ค.64

ราคาที เสนอ 7,900 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 7,900 บาท

จ้างซ่อมครภุณัฑ์การแพทย์

1 ซ่อมเครื องกรอฟนั implant 9,700.00         9,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ่ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จค.7001-65 ลงวนัที  18/10/64

ราคาที เสนอ 9,700 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 9,700 บาท

2 ซ่อมเครื องนึ งฆ่าเชื้อ Shinva 32,423.68       32,423.68    เฉพาะเจาะจง บริษทั วงัทรัพย์ เมิคอล  แอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัดบริษทั วงัทรัพย์ เมิคอล  แอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จค.7002-65 ลงวนัที  18/10/64

ราคาที เสนอ 32,423.68 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 32,423.68 บาท

ซ่อมครภุณัฑ์อ่ืนๆ

1 หุม้เบาะชุดรับแขกฯ 3,000.00         3,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราการเบาะ ร้านนราการเบาะ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ซค.001-65 01/10/25645

ราคาที เสนอ 3,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 3,000 บาท ซ่อมครุภณัฑ์ส่านักงาน

2 ซ่อมปัม๊น้่า 3,800.00         3,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปญุญพฒัน์ฯ ร้านปญุญพฒัน์ฯ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ซค.002-65 01/10/2564

ราคาที เสนอ 3,800 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 3,800 บาท ซ่อมค.การเกษตร
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3 ซ่อมทีวชีาร์ป 1,900.00         1,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปญุญพฒัน์ฯ ร้านปญุญพฒัน์ฯ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ซค.003-65 01/10/2564

ราคาที เสนอ 1,900 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 1,900  บาท

ซ่อมครภุณัฑ์ยานพาหนะ

1 น้่ามันเครื องตรีเพชร 1,179.14         1,179.14      เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุหาดใหญ่ บ.อีซูซุหาดใหญ่ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จคย.002-65 22/10/2564

ราคาที เสนอ 1179.14 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 1179.14 บาท 

2 กรองน้่ามันเครื อง 4,397.17         4,397.17      เฉพาะเจาะจง บ.พธิานพาณิชย์จ่ากัด บ.พธิานพาณิชย์จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จคย.004-65 22/10/2564

ราคาที เสนอ 4397.17 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 4397.17 บาท 

จ้างเหมาปรบัปรงุซ่อมแซมอาคาร

1 ปรับปรุงพืน้ที ลานวางถังขยะบริเวณ 29,500.00       29,500.00    เฉพาะเจาะจง นายวกิรม ธรีะราษฎร์ นายวกิรม ธรีะราษฎร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  จชน.001-65

ราคาที เสนอ  29,500 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  29,500 บาท ลงวนัที  7 ตุลาคม 2564

2 ติดต้ังผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตู  ๒  ชุด 34,000.00       34,000.00    เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  จชน.002-65

ราคาที เสนอ  34,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง   34,000 บาท ลงวนัที  7 ตุลาคม 2563

3 ติดต้ังหอ้งน้่าส่าเร็จรูปพร้อมส่วนขยายเพิ มเติม คลินิก ARI 80,000.00       80,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวกิรม ธรีะราษฎร์ นายวกิรม ธรีะราษฎร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  จชน.003-65

ราคาที เสนอ  80,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  80,000 บาท ลงวนัที  7 ตุลาคม 2563

4 ติดต้ังโครงตาข่ายเหล็กพร้อมประตูเหล็กบานเลื อนปดิกั้นทางเดินหอผู้ปว่ยโควดิ -199,500.00         9,500.00      เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  จชน.005-65

ราคาที เสนอ  9,500 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  9,500 บาท ลงวนัที  15 ตุลาคม 2563

5 ปรับปรุงหอ้ง Negative Pressure room อาคารสูติกรรม 57,600.00       57,600.00    เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  จชน.006-65

ราคาที เสนอ 57,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 57,000 บาท ลงวนัที  15 ตุลาคม 2563

จ้างเหมาบรกิาร

1 เช่าชุดคอมพวิเตอร์พร้อมจอวนิิจฉัยภาพ      360,000.00   360,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0001-65 ลงวนัที  
1/10/2564

ราคาที เสนอ 360,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 360,000 บาท

2 เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 487,200.00     487,200.00  เฉพาะเจาะจง บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0002-65 ลงวนัที  
1/10/2564

ราคาที เสนอ 487,200 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 487,200 บาท

3 ค่าบริการโทรคมนาคม 57,148.70       57,148.70    เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม บ.กสท โทรคมนาคม เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0004-65 ลงวนัที  
1/10/2564

ราคาที เสนอ 57,148.70 บาท ราคาที เสนอ 57,148.70 บาท

4 ค่าบริการเคเบิล้          6,000.00       6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นทีว ีสตูลเคเบิล้ หจก.เอ็นทีว ีสตูลเคเบิล้ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0005-65 ลงวนัที  
1/10/2564
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ราคาที เสนอ 6,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 6,000 บาท

5 จ้างเหมาบริการประชาสัมพนัธ์ 2,000.00         2,000.00      เฉพาะเจาะจง สถานีวทิยุกระจายเสียง สถานีวทิยุกระจายเสียง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0006-65 ลงวนัที  
4/10/2564

ราคาที เสนอ 2,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 2,000 บาท

6 ค่าสอบเทียบเครื องตรวจการได้ยินส่าหรับเด็กแรกเกิด        24,000.00     24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มารุ่งโรจน์ บริษทั มารุ่งโรจน์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0007-65 ลงวนัที  
4/10/2564

ราคาที เสนอ 24,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 24,000 บาท

7 ค่าบ่ารุงรักษาเครื องไตเทียม        25,000.00     25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์มา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0008-65 ลงวนัที  
4/10/2564

ราคาที เสนอ 25,000 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 25,000 บาท

8 ตรายางโรงพยาบาลสตูล            900.00         900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท่าตรายาง ร้านรับท่าตรายาง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0018-65 ลงวนัที  
4/10/2564

ราคาที เสนอ 900 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 900 บาท

9 ตรายางชื อ ผอก.โรงพยาบาลสตูล            200.00         200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท่าตรายาง ร้านรับท่าตรายาง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0019-65 ลงวนัที  
4/10/2564

ราคาที เสนอ 200 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 200 บาท

10 ตรายางชื อ นายประกอบ ทองจิบ            200.00         200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท่าตรายาง ร้านรับท่าตรายาง เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0020-65 ลงวนัที  
4/10/2564

ราคาที เสนอ 200 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 200 บาท

11 สอบเทียบเครื องมือแผนกกายภาพบ่าบดั        92,500.00     92,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินติเกรดเต็ด จ่ากัด บริษทั อินติเกรดเต็ด จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0009-65 ลงวนัที  
11/10/2564

ราคาที เสนอ 92,500 บาท ราคาที ตกลงจ้าง  92,500 บาท

12 จ้างค่าบริการ BMS-HOSxP รายป ี2564 64,125.00       64,125.00    เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ บ.บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
จก.0003-65 ลงวนัที  
14/10/2564

ราคาที เสนอ 64,125 บาท ราคาที ตกลงจ้าง 64,125 บาท

(จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรงุส าเรจ็พรอ้มส่ง)ส าหรบัผู้ปว่ย)

1 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      423,300.00   423,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 423,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.006-65

ราคาที เสนอ 423,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 423,000 บาท

2 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      168,080.00   168,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 168,080 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.007-65

ราคาที เสนอ 168,080 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 168,080 บาท

3 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      355,400.00   355,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 355,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.008-65

ราคาที เสนอ 355,400 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 355,400 บาท

4 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        83,440.00     83,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 83,440 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.009-65

ราคาที เสนอ 83,440 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 83,440 บาท
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5 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        56,820.00     56,820.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พนัธุ์ ข้อเกียรต์ิสกุล นายพงศ์พนัธุ์ ข้อเกียรต์ิสกุล 56,820 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.010-65

ราคาที เสนอ 56,820 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 56,820 บาท

6 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        61,860.00     61,860.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา อาหลัง น.ส.ซารีณา อาหลัง 61,860 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.011-65

ราคาที เสนอ 61,860 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 61,860 บาท

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        63,060.00     63,060.00 เฉพาะเจาะจง นางร่อสาน๊ะ ยูฮันนั้น นางร่อสาน๊ะ ยูฮันนั้น 63,060 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.012-65

ราคาที เสนอ 63,060 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 63,060 บาท

8 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        36,300.00     36,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี 36,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.013-65

ราคาที เสนอ 36,300 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 36,300 บาท

9 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        47,100.00     47,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มีน๊ะ ทิพมณี น.ส.มีน๊ะ ทิพมณี 47,100 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.014-65

ราคาที เสนอ 47,100 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 47,100 บาท

10 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย          3,780.00       3,780.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฮ่าหยาด มุเก็ม น.ส.ฮ่าหยาด มุเก็ม 3,780 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.015-65

ราคาที เสนอ 3,780 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 3,780 บาท

11 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      219,840.00   219,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 219,840 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.016-65

ราคาที เสนอ 219,840 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 219,840 บาท

12 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      142,140.00   142,140.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ ส่าเริง น.ส.กรรณิการ ส่าเริง 142,140 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.017-65

ราคาที เสนอ 142,140 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 142,140 บาท

13 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      136,500.00   136,500.00 เฉพาะเจาะจง นางร่อสาน๊ะ ยูฮันนั้น นางร่อสาน๊ะ ยูฮันนั้น 136,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.018-65

ราคาที เสนอ 136,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 136,500 บาท

14 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      100,080.00   100,080.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี 100,080 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.019-65

ราคาที เสนอ 100,080 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 100,080 บาท

15 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        33,780.00     33,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนารี เกาะสมัน นางสุนารี เกาะสมัน 33,780 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.020-65

ราคาที เสนอ 33,780 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 33,780 บาท

16 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        21,240.00     21,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนิตา กรระสี นางสุนิตา กรระสี 21,240 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.021-65

ราคาที เสนอ 21,240 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 21,240 บาท

17 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        54,240.00     54,240.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงพร อาโกบไบ น.ส.ดวงพร อาโกบไบ 54,240 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.022-65

ราคาที เสนอ 54,240 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 54,240 บาท
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18 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        41,700.00     41,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 41,700 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.023-65

ราคาที เสนอ 41,700  บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 41,700  บาท

19 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      104,400.00   104,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 104,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.024-65

ราคาที เสนอ 104,400 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 104,400 บาท

20 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        34,260.00     34,260.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา อาหลัง น.ส.ซารีณา อาหลัง 34,260 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.025-65

ราคาที เสนอ 34,260 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 34,260 บาท

21 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        59,220.00     59,220.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา อาหลัง น.ส.ซารีณา อาหลัง 59,220 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.026-65

ราคาที เสนอ 59,220 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 59,220 บาท

22 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        49,560.00     49,560.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงพร อาโกบไบ น.ส.ดวงพร อาโกบไบ 49,560 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.027-65

ราคาที เสนอ 49,560 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 49,560 บาท

23 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        16,380.00     16,380.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ หาบเกบ นายสุชาติ หาบเกบ 16,380 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.028-65

ราคาที เสนอ 16,380 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 16,380 บาท

24 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        27,540.00     27,540.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ปาติง นายประจวบ ปาติง 27,540 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.029-65

ราคาที เสนอ 27,540 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 27,540 บาท

25 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        14,040.00     14,040.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัดี เตะปยูู น.ส.วนัดี เตะปยูู 14,040 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.030-65

ราคาที เสนอ 14,040 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 14,040 บาท

26 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      114,540.00   114,540.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พนัธุ์ ข้อเกียรต์ิสกุล นายพงศ์พนัธุ์ ข้อเกียรต์ิสกุล 114,540 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.031-65

ราคาที เสนอ 114,540 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 114,540 บาท

27 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      100,620.00   100,620.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ปาติง นายประจวบ ปาติง 100,620 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.032-65

ราคาที เสนอ 100,620 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 100,620 บาท

28 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      128,820.00   128,820.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี 128,820 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.033-65

ราคาที เสนอ 128,820 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 128,820 บาท

29 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      239,100.00   239,100.00 เฉพาะเจาะจง นางร่อสาน๊ะ ยูฮันนั้น นางร่อสาน๊ะ ยูฮันนั้น 239,100 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.034-65

ราคาที เสนอ 239,100 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 239,100 บาท

30 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      172,440.00   172,440.00 เฉพาะเจาะจง นางรอเปีย๊ะ หนูชูสุก นางรอเปีย๊ะ หนูชูสุก 172,440 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.035-65

ราคาที เสนอ 172,440 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 172,440 บาท
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31 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        75,120.00     75,120.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา อาหลัง น.ส.ซารีณา อาหลัง 75,120 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.036-65

ราคาที เสนอ 75,120 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 75,120 บาท

32 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        85,400.00     85,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ ส่าเริง น.ส.กรรณิการ ส่าเริง 85,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.037-65

ราคาที เสนอ 85,400 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 85,400 บาท

33 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        52,080.00     52,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนารี เกาะสมัน นางสุนารี เกาะสมัน 52,080 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.038-65

ราคาที เสนอ 52,080 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 52,080 บาท

34 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        14,100.00     14,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนิตา กรระสี นางสุนิตา กรระสี 14,100 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.039-65

ราคาที เสนอ 14,100 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 14,100 บาท

35 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        84,840.00     84,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนารี เกาะสมัน นางสุนารี เกาะสมัน 84,840 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.040-65

ราคาที เสนอ 84,840 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 84,840 บาท

36 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย      293,520.00   293,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 293,520 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด จอ.041-65

ราคาที เสนอ 293,520 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 293,520 บาท

ครภุณัฑ์ส านักงาน

1 พดัลมโคจร 16 นิ้ว          2,260.00       2,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลไลน์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ ร้านสตูลไลน์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด คส.001-65 18/10/2564

ราคาที เสนอ 2,260 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 2,260 บาท

2 พดัลมโคจร 16 นิ้ว          1,130.00       1,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลไลน์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ ร้านสตูลไลน์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด คส.002-65 18/10/2564

ราคาที เสนอ 1,130 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 1,130 บาท

3 โทรศัพท์มือถือ          3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นายน์คอม บริษทั นายน์คอม 3,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด คส.003-65 18/10/2564

ราคาที เสนอ  3,500 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ  3,500 บาท

4 เครื องปรับอากาศชนิดขาแขวน 36,000 BTU เบอร์ 5        46,000.00     46,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค.แอร์ เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค.แอร์ เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด คส.004-65 25/10/2564

ราคาที เสนอ 46,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 46,000 บาท

5 เก้าอี้ท่างานมีพนักพงิยาริช          2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด คส.005-65  27/10/2564

ราคาที เสนอ 2,000 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 2,000 บาท

6 พดัลมต้ังพืน้ 16 นิ้ว        17,746.00     17,746.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ่ากัด บริษทั สยามแม็คโคร จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด คส.006-65 28/10/2564

ราคาที เสนอ 17,746 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 17,746 บาท

7 พดัลมต้ังพืน้ปรับระดับได้ ขนาด 16 นิ้ว            934.00         934.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ่ากัด บริษทั สยามแม็คโคร จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด คส.006-65 28/10/2564
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ราคาที เสนอ 934 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 934 บาท

ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

1 รถเข็นช๊อป ขนาด 180 ลิตร          5,681.70       5,681.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจนบรรเจิด จ่ากัด บริษทั เจนบรรเจิด จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด คง.001-65 27/10/2564

ราคาที เสนอ 5,681.70 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 5,681.70 บาท

2 รถเข็นช๊อป ขนาด 150 ลิตร          5,200.20       5,200.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจนบรรเจิด จ่ากัด บริษทั เจนบรรเจิด จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด คง.001-65 27/10/2564

ราคาที เสนอ 5,200.20 บาท ราคาที ตกลงซ้ือ 5,200.20 บาท


