
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธกีารซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
                44,325        44,325

เฉพาะเจาะจง
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 44,325 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.044-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 44,325 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 44,325 บาท

2 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
                35,000        35,000

เฉพาะเจาะจง
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 35,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.045-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 35,000 บาท

3 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
                69,600        69,600

เฉพาะเจาะจง
พีเจบี เมดิคัล เทคโนโลยี พีเจบี เมดิคัล เทคโนโลยี 69,600 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.021-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 69,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 69,600 บาท

4 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
                  8,000         8,000

เฉพาะเจาะจง
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 8,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.022-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 8,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,000 บาท

5 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
                12,500        12,500

เฉพาะเจาะจง
เมด-วนั เมด-วนั 12,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.023-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 12,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,500 บาท

6 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
                  8,700         8,700

เฉพาะเจาะจง
พี.เมดิคอล ซัพพลาย พี.เมดิคอล ซัพพลาย 8,700 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.024-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 8,700 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,700 บาท

7 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
                81,000        81,000

เฉพาะเจาะจง
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 81,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.025-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 81,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 81,000 บาท

8 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
              960,000      960,000

เฉพาะเจาะจง
ซี เมดิค ซี เมดิค 960,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.026-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 960,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 960,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุม่งานพัสดุ  โรงพยาบาลสตูล

ประจ าเดือน ธนัวาคม 2564



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธกีารซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุม่งานพัสดุ  โรงพยาบาลสตูล

ประจ าเดือน ธนัวาคม 2564

9 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
                96,000        96,000

เฉพาะเจาะจง
วนิเนอร์ ยีเ่มดิคอล วนิเนอร์ ยีเ่มดิคอล 96,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.027-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 96,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 96,000 บาท

10 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
                26,500        26,500

เฉพาะเจาะจง
วนิเนอร์ ยีเ่มดิคอล วนิเนอร์ ยีเ่มดิคอล 26,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.028-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 26,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 26,500 บาท

วสัดุการแพทย์

1 วสัดุการแพทย์              25,100      25,100 เฉพาะเจาะจง วอีาร์ ซัพพอร์ต วอีาร์ ซัพพอร์ต 25,100 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด
กพ.008-65 ลงวนัที่ 
2/12/2021

ราคาที่เสนอ 25,100 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 25,100 บาท

2 วสัดุการแพทย์              18,000      18,000 เฉพาะเจาะจง เฮลท์แคร์ เวร์ิคชอ็ป เฮลท์แคร์ เวร์ิคชอ็ป 18,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด
กพ.007-65 ลงวนัที่ 
2/12/2021

ราคาที่เสนอ 18,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 18,000 บาท

วัสดุส านักงานเบด็เตล็ด

1 กระดาษการ์ดขาว ขนาด A4 195                    195           เฉพาะเจาะจง ร้านบุ๊คสตูล ร้านบุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.042-65 ลงวนัที่ 2/12/2564

ราคาที่เสนอ 195 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 195 บาท

2 ป้ายชือ่ต้ังโต๊ะ 200                    200           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.043-65 ลงวนัที่ 2/12/2564

ราคาที่เสนอ 200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 200 บาท

3 กระดาษ  A5 8,000                  8,000        เฉพาะเจาะจง ร้านพินิทพิทยา ร้านพินิทพิทยา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.044-65 ลงวนัที่ 2/12/2564

ราคาที่เสนอ 8,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,000 บาท

4 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,000                  3,000        เฉพาะเจาะจง ร้านไทรวชั ร้านไทรวชั เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.045-65 ลงวนัที่ 3/12/2564

ราคาที่เสนอ 3,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธกีารซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุม่งานพัสดุ  โรงพยาบาลสตูล

ประจ าเดือน ธนัวาคม 2564

วัสดุงานบา้นงานครัว

1 ถุงด่า ขนาด 23'x25' 48,000.00            48,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งทรัพย์มาเก็ตต้ิง หจก.รุ่งทรัพย์มาเก็ตต้ิง ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ งบ.0014-65

ราคาที่เสนอ 48,580 บาท ราคาที่ตกลงจา้งสนอ 48,580 บาท ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม 2564

2 ถุงพลาสติกใส ขนาด 18'x30'x30 14,400.00            14,400.00   เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยพานิช ร้านมารวยพานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ งบ.0015-65

ราคาที่เสนอ 14,400 บาท ราคาที่ตกลงจา้งสนอ 14,400 บาท ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม  2564

3 น้า่ด่ืม 600 มล. 20,200.00            20,200.00   เฉพาะเจาะจง ฟ้าใสวอเตอร์ ฟ้าใสวอเตอร์ ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ งบ.0016-65

ราคาที่เสนอ 20,000 บาท ราคาที่ตกลงจา้งสนอ 20,000 บาท ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2564

4 ไม้ปัดขนไก่ 37,684.00            37,684.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ สงบ.0017-64

ราคาที่เสนอ  37,684 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  37,684 บาท ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2564

5 สเปรย์ดับกล่ิน 300 มล 3,000.00              3,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สินเกียรติธานี จ่ากัด บริษัท สินเกียรติธานี จ่ากัด ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ งบ.0018-65

ราคาที่เสนอ  3,000 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  3,000 บาท ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2564

6 น้า่ยาล้างห้องน้า่ 3,800 มล 20,280.00            20,280.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท หาดใหญ่ซัพพลายส์ จ่ากัด บริษัท หาดใหญ่ซัพพลายส์ จ่ากัด ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ งบ.0019-65

ราคาที่เสนอ  20,280 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  20,280 บาท ลงวนัที่ 8 ธนัวาคม 2564

7 สบู่เหลวล้างมือ 3,800 มล 12,864.00            12,864.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค คลีนเนอร์ หจก.พี.เค คลีนเนอร์ ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ งบ.0020-65

ราคาที่เสนอ  12,864 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  12,864 บาท ลงวนัที่ 8 ธนัวาคม 2564

8 ขวดใส่น้า่ยาหัวปั๊ม 300 CC 7,500.00              7,500.00    เฉพาะเจาะจง พี พี ซัพพลาย พี พี ซัพพลาย ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ งบ.0021-65

ราคาที่เสนอ  7,500 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  7,500 บาท ลงวนัที่ 8 ธนัวาคม 2564

9 ถุงแดง ขนาด 23'x25 กะโหลก 57,600.00            57,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเวล์ิด แพคเกจจิง้ บริษัท นิวเวล์ิด แพคเกจจิง้ ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ งบ.0022-65

ราคาที่เสนอ  57,600 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  57,600 บาท ลงวนัที่ 8 ธนัวาคม 2564

วัสดุส านักงาน

1 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 30,118.50            30,118.50   เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจพิทยา ร้านพินิจพิทยา ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ ส.0004-65



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธกีารซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุม่งานพัสดุ  โรงพยาบาลสตูล

ประจ าเดือน ธนัวาคม 2564

ราคาที่เสนอ  30,118.50 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  30,118.50 บาท ลงวนัที่ 2 ธนัวาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์

1 หมึกพิมพ์ 85A 18,000.00            18,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจพิทยา ร้านพินิจพิทยา ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ ต.0007-65

ราคาที่เสนอ  18,000 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  18,000 บาท ลงวนัที่ 8 ธนัวาคม 2564

วัสดุส านักงานแบบพิมพ์

1 แบบบันทึกให้ยาผู้ป่วยใน สีเหลือง 29,850.00            29,850.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพิมพ์ ร้านสตูลการพิมพ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ พ.0007-65

ราคาที่เสนอ  29,850 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  29,850 บาท ลงวนัที่ 2 ธนัวาคม 2564

วัสดุเครื่องบริโภค

1 มา-บีดี 2.5 kg 50,600.00            50,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จสัมิน จ่ากัด บริษัท มา-จสัมิน จ่ากัด ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ บอ.0015-65

ราคาที่เสนอ  50,600 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  50,600 บาท ลงวนัที่ 2 ธนัวาคม 2564

2 ข้าวสารตราฉัตร 5 กก 109,400.00          109,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือค้าข้าว ร้านท่าเรือค้าข้าว ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ บอ.0016-65

ราคาที่เสนอ  109,400 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  109,400 บาท ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2564

3 ซอสปรุงรสภูเขาทองฝาเขียว 27,610.00            27,610.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ บอ.0017-65

ราคาที่เสนอ  27,610 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  27,610 บาท ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2564

4 ธญัญาหารซุปเปอร์ 30 กรัม 13,340.00            13,340.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สินเกียรติธานี จ่ากัด บริษัท สินเกียรติธานี จ่ากัด ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ บอ.0018-65

ราคาที่เสนอ  13,340 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  13,340 บาท ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2564

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่

1 แก๊สหุงต้ม  48 กก. 4,124.00              4,124.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สสตูล จ่ากัด บริษัท แก๊สสตูล จ่ากัด ราคาที่เสนอไม่สูงกวา่วงเงิน ใบส่ังจา้งเลขที่ ชพ.0007-65

ราคาที่เสนอ 4,124 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง  4,124 บาท ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2564



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธกีารซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุม่งานพัสดุ  โรงพยาบาลสตูล

ประจ าเดือน ธนัวาคม 2564

วัสดุไฟฟ้า (นอกคลัง)

1 กระด่ิงไร้สาย 798.00                798.00       เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟ้า สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.019-65 ลงวนัที่ 1 ธ.ค64 

ราคาที่เสนอ 798 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 798 บาท

วัสดุก่อสร้าง (สต๊อกคลัง)

1 ข้องอ PVC  1,950.00  1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด กส.005-65 ลงวนัที่ 14 ธ.ค.64

ราคาที่เสนอ 1,950 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,950 บาท

2 ฝักบัวอาบน้า่  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโบ๊ท ร้านโบ๊ท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด กส.006-65 ลงวนัที่ 14 ธ.ค.64

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง (นอกคลัง)

1 โฮสอ  280.00  280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.005-65 ลงวนัที่ 1 ธ.ค.64

ราคาที่เสนอ 280 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 280 บาท

2 ลวดทังสเตน  1,400.00  1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.006-65 ลงวนัที่ 1 ธ.ค.64 

ราคาที่เสนอ 1,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,400 บาท

วัสดุทันตกรรม

1 ล้าง suction 5 ลิตร                 22,580        22,580 เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท์ แคร์ โพส เฮลท์ แคร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ท.005-65    2/12/2021

ราคาที่เสนอ 22,580 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 22,580 บาท

2 Astropol สีเขียว                 13,530        13,530 เฉพาะเจาะจง ว ีอาร์ พี เด้นท์ ว ีอาร์ พี เด้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ท.006-65    2/12/2021

ราคาที่เสนอ 13,530 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 13,530 บาท

3 P-10                 80,507        80,507 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ท.007-65    2/12/2021



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธกีารซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุม่งานพัสดุ  โรงพยาบาลสตูล

ประจ าเดือน ธนัวาคม 2564

ราคาที่เสนอ 80,506.80 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 80,506.80 บาท

จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์

1 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจ Bennett 840 40,613                   40,613         เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวคิ จ่ากดั บริษทั โซวคิ จ่ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7021-65 ลงวนัที ่13/12/64

ราคาทีเ่สนอ 40,612.50 บาท ราคาทีต่กลงจา้ง 40,612.50 บาท

2 ซ่อมเคร่ืองติดตามการท่างานของหวัใจ Philips 9,274                     9,274          เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวคิ จ่ากดั บริษทั โซวคิ จ่ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7022-65 ลงวนัที ่13/12/64

ราคาทีเ่สนอ 9,274 บาท ราคาทีต่กลงจา้ง 9,2740 บาท

จ้างเหมาบริการ

1 ตรายางชือ่นายแพทย์ มีหมึกในตัว                   4,320         4,320 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท่าตรายาง ร้านรับท่าตรายาง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด
จก.0026-65 ลงวนัที่ 
7/12/2564

ราคาที่เสนอ 4,320 บาท ราคาที่ตกลงจา้ง4,320 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 เคร่ืองปรับอากาศติดผนัง ขนาด 12,000 BTU                 16,800        16,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์คอท แอร์ซัพพลาย ร้านสมาร์คอท แอร์ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด
คส.015-65 ลงวนัที่ 
13/12/2564

ราคาที่เสนอ 16,800 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 16,800 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เคร่ืองพิมพ์แบบใช้ความร้อน                 13,000        13,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ่ากัด บริษัท นายน์คอม จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด
คค.002-65 ลงวนัที่ 
13/12/2564

ราคาที่เสนอ 13,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 13,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว

1 รถเข็นผ้าเปื้อนติดเชือ้                 30,000        30,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์ จ่ากัด บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์ จ่ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด คง.003-65 ลงวนัที่ 1/12/2564

ราคาที่เสนอ 30,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธกีารซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุม่งานพัสดุ  โรงพยาบาลสตูล

ประจ าเดือน ธนัวาคม 2564


