
แบบ สขร.1

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

 (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีการซ้ือหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

วัสดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

1 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          96,000.00      96,000.00 เฉพาะเจาะจง วนิเนอร์ ยี่เมดิคอล วนิเนอร์ ยี่เมดิคอล 96,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.019-65 5/11/2564

ราคาที่เสนอ 96,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 96,000 บาท

2 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์            4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 4,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.020-65 5/11/2564

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,000 บาท

3 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์            6,700.00        6,700.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 6,700 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.021-65  5/11/2564

ราคาที่เสนอ 6,700 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,700 บาท

4 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          47,500.00      47,500.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา 47,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.022-65 5/11/2564

ราคาที่เสนอ 47,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 47,500 บาท

5 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          26,964.00      26,964.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา 26,964 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.023-65 5/11/2564

ราคาที่เสนอ 26,964 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 26,964 บาท

6 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        400,000.00    400,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 400,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.024-65  5/11/2564

ราคาที่เสนอ 400,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 400,000 บาท

7 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        960,000.00    960,000.00 เฉพาะเจาะจง ซี เมดิค ซี เมดิค 960,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.025-65 5/11/2564

ราคาที่เสนอ 960,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 960,000 บาท

8 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          32,100.00      32,100.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 32,100 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.026-65 11/11/2564

ราคาที่เสนอ 32,100 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 32,100 บาท

9 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์            8,400.00        8,400.00 เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ่ากัด แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ่ากัด 8,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.027-65  11/11/2564

ราคาที่เสนอ 8,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,400 บาท

10 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์            3,600.00        3,600.00 เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ่ากัด แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ่ากัด 3,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.028-65 11/11/2564

ราคาที่เสนอ 3,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,600 บาท

11 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์            5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล เทคโนเมดิคัล 5,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.029-65  11/11/2564

ราคาที่เสนอ 5,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,000 บาท

12 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์            2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.ีเมดิคอล ซัพพลาย พ.ีเมดิคอล ซัพพลาย 2,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.035-64 16/11/2564

ราคาที่เสนอ 2,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,000 บาท

13 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          15,800.00      15,800.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 15,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.034-65  16/11/2564

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุ่มงานพัสด ุ โรงพยาบาลสตลู

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564
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ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

ราคาที่เสนอ 15,800 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 15,800 บาท

14 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          33,750.00      33,750.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 33,750 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.037-65  17/11/256

ราคาที่เสนอ 33,750 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 33,750 บาท

15 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        800,000.00    800,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 800,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.038-65 23/11/2564

ราคาที่เสนอ 800,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 800,000 บาท

16 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์            4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.ีเมดิคอล ซัพพลาย พ.ีเมดิคอล ซัพพลาย 4,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.039-65 23/11/2564

ราคาที่เสนอ 4,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,500 บาท

17 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        960,000.00    960,000.00 เฉพาะเจาะจง ซี เมดิค ซี เมดิค 960,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.040-65 23/11/2564

ราคาที่เสนอ 960,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 960,000 บาท

18 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        135,000.00    135,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.ีเอส.เมดิเทค พ.ีเอส.เมดิเทค 135,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.041-65 23/11/2564

ราคาที่เสนอ 135,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 135,000 บาท

19 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        196,800.00    196,800.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 196,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.042-65 23/11/2564

ราคาที่เสนอ 196,800 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 196,800 บาท

20 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์            9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 9,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด วล.043-65 26/11/2564

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,000 บาท

วัสดกุารแพทย์

1 วสัดุการแพทย์          90,700.00      90,700.00 เฉพาะเจาะจง เซฟฟา ดรักส์ เซฟฟา ดรักส์ 90,700 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กพ.005-65 16/11/2021

ราคาที่เสนอ 90,700 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 90,700 บาท

2 วสัดุการแพทย์            5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง พ ีเอส เมทริก พ ีเอส เมทริก 5,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กพ.006-65  23/11/2021

ราคาที่เสนอ 5,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,000 บาท

วัสดทุนัตกรรม

1 plate X-ray No.2            8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง จี ดี โฟร์ จี ดี โฟร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ท.001-65   1/11/2564

ราคาที่เสนอ 8,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,500 บาท

2 Adper single bond2          47,240.50      47,240.50 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ท.002-65   2/11/2564

ราคาที่เสนอ 47,240 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 47,240 บาท

4 Biteblock wax            8,900.00        8,900.00 เฉพาะเจาะจง เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ท.003-65    29/11/2564



แบบ สขร.1

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

 (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีการซ้ือหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุ่มงานพัสด ุ โรงพยาบาลสตลู

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

ราคาที่เสนอ 8,900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,900 บาท

5 A-1 orthodonticline          11,950.00      11,950.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โทดอนทิคไลน์ ออร์โทดอนทิคไลน์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ท.004-65    29/11/2564

ราคาที่เสนอ 11,950 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 11,950 บาท

วัสดกุารแพทย์ผ่าตดั

1 HA-Bone 10 cc            8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.036-65    3/11/2021

ราคาที่เสนอ 8,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,000 บาท

2 surgiwand II  5mm S/IL-HOOKW/O TUB            4,815.00        4,815.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.037-65   3/11/2021

ราคาที่เสนอ 4,815 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,815 บาท

3 RELOAD-CURVED CUTTER STAPLER          37,450.00      37,450.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.038-65   3/11/2021

ราคาที่เสนอ 37,450 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 37,450 บาท

4 LF1212A SML LIGASURE CUR JAW SEALER/DIV          21,400.00      21,400.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.039-65   3/11/2021

ราคาที่เสนอ 21,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 21,400 บาท

5 Proximal Tibia 3.5mm 14H,Lt          27,000.00      27,000.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.040-65   4/11/2021

ราคาที่เสนอ 27,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 27,000 บาท

6 สาย Redon drain No. 8            4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอเท็ค เมดิคอลซิสเต็มส์ ไบโอเท็ค เมดิคอลซิสเต็มส์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.041-65   4/11/2021

ราคาที่เสนอ 4,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,500 บาท

7 Acos Skin Stapler ,35 wide          10,500.00      10,500.00 เฉพาะเจาะจง ซัมมิท เฮลธแ์คร์ ซัมมิท เฮลธแ์คร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.042-65   4/11/2021

ราคาที่เสนอ 10,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,500 บาท

8 Jackson Pratt 10 mm.            4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล เทคโนเมดิคัล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.043-65  4/11/2021

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,000 บาท

9 Ioban 34x35 cm.          10,413.24      10,413.24 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.044-65  4/11/2021

ราคาที่เสนอ 10,413.24 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,413.24 บาท

10 M/L Taper Reduced Neck Std, Size 6          35,000.00      35,000.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.045-65  5/11/2021

ราคาที่เสนอ 35,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 35,000 บาท

11 Broad DCP 12 Holes          12,205.00      12,205.00 เฉพาะเจาะจง ออโธพเีซีย ออโธพเีซีย เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.046-65  5/11/2021

ราคาที่เสนอ 12,205 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,205 บาท
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 (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีการซ้ือหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุ่มงานพัสด ุ โรงพยาบาลสตลู

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

12 Distal radius Volar LCP 3 holes Rt.          28,800.00      28,800.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ่ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.047-65  5/11/2021

ราคาที่เสนอ 28,800 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,800 บาท

13 Distal radius Volar LCP 3 holes Lt.          28,800.00      28,800.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ่ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.048-65  5/11/2021

ราคาที่เสนอ 28,800 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,800 บาท

14 เลนส์แก้วตาเทียมพบัได้ รุ่น AR 40e power 18.5            2,300.00        2,300.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.049-65  8/11/2021

ราคาที่เสนอ 2,300 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,300 บาท

15 เลนส์แก้วตาเทียมพบัไม่ได้ รุ่น SC6530 Power 21.5            1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.050-65  8/11/2021

ราคาที่เสนอ 1,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,400 บาท

16 HA-Bone 10 cc            4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.051-65  8/11/2021

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,000 บาท

17 Distal Medial Tibial 3.5mm 8H,Rt          31,500.00      31,500.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.052-65   8/11/2021

ราคาที่เสนอ 31,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 31,500 บาท

18 Proximal Tibia 3.5mm 8H,Lt          27,300.00      27,300.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.053-65  8/11/2021

ราคาที่เสนอ 27,300 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 27,300 บาท

19 VA-LCP TC.DRP2.4,volar,2+6h.42mm/R          37,295.00      37,295.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.054-65  9/11/2021

ราคาที่เสนอ 37,295 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 37,395 บาท

20 VA-LCP TC.DRP2.4,volar,3+6h.51mm/R          42,810.00      42,810.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.055-65  9/11/2021

ราคาที่เสนอ 42,810 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 42,810 บาท

21 Distal Lateral Femoral 4.5/5.0mm 9H,Rt          26,100.00      26,100.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.056-65   9/11/2021

ราคาที่เสนอ 26,100 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 26,100 บาท

22 Distal Radius Locking Plate I variable angle,small Right 4Holes         30,600.00      30,600.00 เฉพาะเจาะจง แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น จ่ากัด (ส่านักงาน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.057-65   9/11/2021

ราคาที่เสนอ 30,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,600 บาท

23 LCP 4.5/5.0,Narrow 6 holes          14,720.00      14,720.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.058-65  9/11/2021

ราคาที่เสนอ 14,720 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,720 บาท

24 Superior Anterior Clavicle 3.5mm 6H,Rt          24,000.00      24,000.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.059-64  10/11/2021

ราคาที่เสนอ 24,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 24,000 บาท



แบบ สขร.1

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

 (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีการซ้ือหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุ่มงานพัสด ุ โรงพยาบาลสตลู

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

25 Distal Radius (6 Hole) 3 Hole,Left          28,800.00      28,800.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.060-65  10/11/2021

ราคาที่เสนอ 28,800 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,800 บาท

26 Distal Radius Locking Plate I variable angle,small Right 3Holes         30,600.00      30,600.00 เฉพาะเจาะจง แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น จ่ากัด (ส่านักงาน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.061-65  10/11/2021

ราคาที่เสนอ 30,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,600 บาท

27 Proximal Medial Tibial Locking Plate,6h/Right          32,300.00      32,300.00 เฉพาะเจาะจง แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น จ่ากัด (ส่านักงาน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.062-65   10/11/2021

ราคาที่เสนอ 32,300 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 32,300 บาท

28 LCP Plate 4.5/5.0mm Narrow 7 Hole          22,500.00      22,500.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.063-65   11/11/2021

ราคาที่เสนอ 22,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 22,500 บาท

29 K-Wire with Trocar Tip 1.4x150 mm            3,740.00        3,740.00 เฉพาะเจาะจง ออโธพเีซีย ออโธพเีซีย เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.064-65   11/11/2021

ราคาที่เสนอ 3,740 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,740 บาท

30 Proximal Lateral Tibial Locking Plate,Right 9H          34,000.00      34,000.00 เฉพาะเจาะจง แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น จ่ากัด (ส่านักงาน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.065-65   11/11/2021

ราคาที่เสนอ 34,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 34,000 บาท

31 เลนส์แก้วตาเทียมพบัได้ รุ่น SA 60 WF power 21.0            2,700.00        2,700.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.066-65    11/11/2021

ราคาที่เสนอ 2,700 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,700 บาท

32 เลนส์แก้วตาเทียมพบัได้ รุ่น GCBOOV Power 22.0            7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.067-65    15/11/2021

ราคาที่เสนอ 7,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,500 บาท

33 MBLS-6 Multiple band ligator set 9.5-13 mm.          26,000.00      26,000.00 เฉพาะเจาะจง โซนิค ไบโอเมด โซนิค ไบโอเมด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.068-65   15/11/2021

ราคาที่เสนอ  26,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 26,000 บาท

34 บอลลูนถ่างขยาย CRE 18-20mmx55 mmx2300 mm          28,700.00      28,700.00 เฉพาะเจาะจง ฟวิเจอร์ เซอร์จิคอล ฟวิเจอร์ เซอร์จิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.069-65   15/11/2021

ราคาที่เสนอ 28,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,600 บาท

35 MT Calcaneal Locking Plate,Small,Right          30,600.00      30,600.00 เฉพาะเจาะจง แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น จ่ากัด (ส่านักงาน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.070-65   16/11/2021

ราคาที่เสนอ 30,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,600 บาท

36 Proximal Femoral Nail, anti-rotation, long, Right 9mm X 340mm         28,000.00      28,000.00 เฉพาะเจาะจง แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น จ่ากัด (ส่านักงาน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.071-65   16/11/2021

ราคาที่เสนอ 28,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,000 บาท

37 Proximal Femoral Nail, anti-rotation, long, Right 10mm X 340mm         28,000.00      28,000.00 เฉพาะเจาะจง แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น จ่ากัด (ส่านักงาน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.072-65   16/11/2021

ราคาที่เสนอ28,000  บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,000 บาท



แบบ สขร.1

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

 (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีการซ้ือหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุ่มงานพัสด ุ โรงพยาบาลสตลู

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

38 Distal Radius Locking Plate I variable angle,small Right 4Holes         30,600.00      30,600.00 เฉพาะเจาะจง แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น จ่ากัด (ส่านักงาน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.073-65   16/11/2021

ราคาที่เสนอ 30,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,600 บาท

39 Ti Mini Plate 16 Holes          29,060.00      29,060.00 เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ เมดิคอล อินเตอร์ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.074-65   17/11/2021

ราคาที่เสนอ  29,060 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 29,060 บาท

40 Clavicular Hook Locking Plate lll Right 4 holes 18mm         22,100.00      22,100.00 เฉพาะเจาะจง แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปดิิค โซลูชั่น จ่ากัด (ส่านักงาน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.075-65    17/11/2021

ราคาที่เสนอ 22,100 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 22,100 บาท

41 Distal Lateral Femoral 4.5/5.0mm 13H,Rt          30,300.00      30,300.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.076-65     17/11/2021

ราคาที่เสนอ 30,300 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,300 บาท

42 Amniotic mambrane transplantation (AMT)            1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลงขลานครินทร์ โรงพยาบาลงขลานครินทร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.018-65    18/11/2021

ราคาที่เสนอ 1,200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,200 บาท

43 Endoclip 5 mm  (LC)          12,412.00      12,412.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.077-65    18/11/2021

ราคาที่เสนอ  12,412 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,412 บาท

44 Distal Radius (6 Hole) 3 Hole,Right          28,800.00      28,800.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.078-65   18/11/2021

ราคาที่เสนอ 28,800 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,800 บาท

45 Distal Lateral Fibula 2.7/3.5mm 4H,Rt          25,500.00      25,500.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.079-65    18/11/2021

ราคาที่เสนอ 25,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 25,500 บาท

46 Mini  screw O 1.5 X 8 mm.            3,406.00        3,406.00 เฉพาะเจาะจง เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.080-65  19/11/2021

ราคาที่เสนอ 3,406 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,406 บาท

47 เลนส์แก้วตาเทียมพบัได้ รุ่น GCBOOV Power 26.5            2,500.00        2,500.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.081-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ 2,500  บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ  2,500 บาท

48 เลนส์แก้วตาเทียมพบัไม่ได้ รุ่น SC6530 Power 22.0            1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.082-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ 1,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,400 บาท

49 Centurio Gravity Pack.Basic            9,630.00        9,630.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.083-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ 9,630 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,630 บาท

50 Infiniti Anterior Vit  Pak            5,029.00        5,029.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.084-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ 5,029 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,029 บาท
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51 Distal Lateral Fibula 2.7/3.5mm 5H,Rt          28,500.00      28,500.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.085-65    22/11/2021

ราคาที่เสนอ 28,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,500 บาท

52 ENDO DISSECT 5MM INST.W/RATCH.SWICTH            4,815.00        4,815.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.086-65    22/11/2021

ราคาที่เสนอ 4,815 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,815 บาท

53 ENDO GRASP 5MM INST.W/RATCH.SWICTH            4,815.00        4,815.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.087-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ 4,815 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,815 บาท

54 surgiwand II  5mm S/IL-HOOKW/O TUB            4,815.00        4,815.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.088-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ 4,815 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,815 บาท

55 Jackson Pratt 10 mm.            4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล เทคโนเมดิคัล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.089-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,000 บาท

56 Pad Dual ผู้ใหญ่ติดสาย (E7507)          10,700.00      10,700.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.090-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ 10,700 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,700 บาท

57 Ioban 34x35 cm.          10,413.24      10,413.24 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.091-65  22/11/2021

ราคาที่เสนอ 10,413.24 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,413.24 บาท

58 ลวดน่าทาง Guidewire 0.025 โค้ง ยาว 4500 mm. Hydro Philic Guidewire           8,400.00        8,400.00 เฉพาะเจาะจง ฟวิเจอร์ เซอร์จิคอล ฟวิเจอร์ เซอร์จิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.092-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ  8,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,400 บาท

59 Distal Medial Tibial 12H Rt          30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.093-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ 30,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,300 บาท

60 Distal Radius (6 Hole) 3 Hole,Left          30,300.00      30,300.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.094-65   22/11/2021

ราคาที่เสนอ 30,300 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,300 บาท

61 Small DCP Plate (For 3.5 Screw) 4 Holes            5,925.00        5,925.00 เฉพาะเจาะจง ออโธพเีซีย ออโธพเีซีย เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.095-65    22/11/2021

ราคาที่เสนอ 5,925 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,925 บาท

62 Proximal Tibia 3.5mm (Low Profile) 12H,Rt          30,300.00      30,300.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด ออร์โธแพลนท์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ผต.096-65    22/11/2021

ราคาที่เสนอ 30,300 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,300 บาท

วัสดสุ านักงานเบด็เตล็ด

1 ฟลิม์เคลือบบตัร A4 2,790.00           2,790.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.017-65 ลงวนัที่ 1/11/2564
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ราคาที่เสนอ 2,790 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,790 บาท
2 รีโมทแอร์ 500.00             500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอล แอร์ซัพพลาย ร้านสมาร์ทคอล แอร์ซัพพลาย เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.018-65 ลงวนัที่ 4/11/2564

ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 500 บาท
3 พลาสติกม้วนใหญ่ 3,600.00           3,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.019-65 ลงวนัที่ 04/11/2564

ราคาที่เสนอ 3,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,600 บาท
4 พลาสติกใส , สก็อตเทปใส 1,352.00           1,352.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.020-65 ลงวนัที่ 4/11/2564

ราคาที่เสนอ 1,352 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,352 บาท
5 กระดาษเคร่ืองคิดเลข 200.00             200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิทพทิยา ร้านพนิิทพทิยา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.021-65 ลงวนัที่ 4/11/2564

ราคาที่เสนอ 200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 200 บาท
6 ปา้ยไวนิล 810.00             810.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.022-65 ลงวนัที่ 8/11/2564

ราคาที่เสนอ 810 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 810 บาท
7 ปา้ยไวนิล 5,880.00           5,880.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.023-65 ลงวนัที่ 8/11/2564

ราคาที่เสนอ 5,880 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,880 บาท
8 กุญแจ 950.00             950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.024-65 ลงวนัที่ 8/11/65

ราคาที่เสนอ 950 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 950 บาท
9 ฟล์ิมกันแสงแดด 13,490.00         13,490.00     เฉพาะเจาะจง เอ็กซิลต๋อง เอ็กซิลต๋อง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.025-65 ลงวนัที่ 11/11/2564

ราคาที่เสนอ 13,490 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 13,490 บาท
10 กระดานไวบอร์ด 1,650.00           1,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.026-65 ลงวนัที่ 15/11/2564

ราคาที่เสนอ 1,650 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,650 บาท
11 ปา้ยไวนิล 600.00             600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.027-65 ลงวนัที่ 16/11/2564

ราคาที่เสนอ 600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 600 บาท
12 กระดาษถ่ายเอกสารสี 10,750.00         10,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิทพทิยา ร้านพนิิทพทิยา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.028-65 ลงวนัที่ 16/11/2564

ราคาที่เสนอ 10,750 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,750 บาท
13 สก็อตเทปใส 3,000.00           3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิทพทิยา ร้านพนิิทพทิยา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.029-65 ลงวนัที่ 16/11/2564

ราคาที่เสนอ 3,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,000 บาท
14 ล้ินชัก 1,940.00           1,940.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.030-65 ลงวนัที่ 16/11/2564
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ราคาที่เสนอ 1,940 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,940 บาท
15 เคร่ืองคิดเลข 1,860.00           1,860.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.031-65 ลงวนัที่ 16/11/2564

ราคาที่เสนอ 1,860 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,860
16 พลาสติกม้วนใหญ่ 2,277.00           2,277.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามโกบอลเฮ้า บริษทัสยามโกบอลเฮ้า เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.032-65 ลงวนัที่ 23/11/2564

ราคาที่เสนอ 2,277 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,277 บาท
17 กระดาษเคร่ืองคีย์ออส 29,000.00         29,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัทราฟฟคิ บริษทัทราฟฟคิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.033-65 ลงวนัที่ 25/11/2564

ราคาที่เสนอ 29,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 29,000 บาท
18 หนังสือพมิพไ์ทยรัฐ 600.00             600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือต้นไม้ ร้านหนังสือต้นไม้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.034-65 ลงวนัที่ 1/11/2564

ราคาที่เสนอ 600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 600 บาท
19 หมึกปร้ินเตอร์ 990.00             990.00         เฉพาะเจาะจง บริษทันายคอม บริษทันายคอม เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.035-65 ลงวนัที่ 14/11/2564

ราคาที่เสนอ 990 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 990 บาท
20 พลาสติกใสม้วนใหญ่ 2,400.00           2,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.036-65 ลงวนัที่ 18/11/2564

ราคาที่เสนอ 2,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,400 บาท
21 ปา้ยชื่อแผนก 3,620.00           3,620.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.037-65 ลงวนัที่ 29/11/2564

ราคาที่เสนอ 3,620 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,620 บาท
22 หมึกโทรสาร 4,580.00           4,580.00       เฉพาะเจาะจง บริษทันายคอม บริษทันายคอม เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.038-65 ลงวนัที่ 29/11/2564

ราคาที่เสนอ 4,580 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,580 บาท
23 ซองกระดุมพลาสติก 280.00             280.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.039-65 ลงวนัที่ 29/11/2564

ราคาที่เสนอ 280 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 280 บาท
24 พลาสติกม้วนใหญ่ 6,000.00           6,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุค๊สตูล ร้านบุค๊สตูล เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.040-65 ลงวนัที่ 29/11/2564

ราคาที่เสนอ 6,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,000 บาท
25 หนังสือพมิพไ์ทยรัฐ 600.00             600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือต้นไม้ ร้านหนังสือต้นไม้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด บส.041-65 ลงวนัที่ 1/11/2564

ราคาที่เสนอ 600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 600 บาท

วัสดสุ านักงาน

1 กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 75,187.00         75,187.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิจพทิยา ร้านพนิิจพทิยา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ ส.0002-65

ราคาที่เสนอ  75,187 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  75,187 บาท ลงวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2564



แบบ สขร.1

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจ้าง
วงเงนิงบประมาณ
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เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุ่มงานพัสด ุ โรงพยาบาลสตลู

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 57,600.00         57,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นานาภณัฑ์ สเตชั่นเนอรร่ี หจก.นานาภณัฑ์ สเตชั่นเนอรร่ี เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ ส.0003-65

ราคาที่เสนอ  57,600 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  57,600 บาท ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วัสดสุ านักงานแบบพิมพ์

1 สติกเกอร์ ขนาด 9x2.3 ซม 98,800.00         98,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์น พร้ินเทคฯ บริษทั โมเดอร์น พร้ินเทคฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ พ.0003-65

ราคาที่เสนอ  98,800 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  98,800 บาท ลงวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564

2 ฟอร์ม 4 (Dcotor oder sheet) 53,100.00         53,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทราฟฟคิ ซัพพลาย บริษทั ทราฟฟคิ ซัพพลาย เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ พ.0004-65

ราคาที่เสนอ  53,100 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  53,100 บาท ลงวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564

3 สติกเกอร์ ขนาด 5x4.8 ซม 98,400.00         98,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพ ีเมดดิเมค หจก.เอสพ ีเมดดิเมค เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ พ.0005-65

ราคาที่เสนอ  98,400 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  98,400 บาท ลงวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564

4 บนัทึกการพยาบาล I.C.U  เล่ม 3 43,560.00         43,560.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพมิพ์ ร้านสตูลการพมิพ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ พ.0006-65

ราคาที่เสนอ  43,560 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  43,560 บาท ลงวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วัสดงุานบา้นงานครวั

1 ไฟเช็ค 63,604.00         63,604.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ งบ.0009-65

ราคาที่เสนอ  63,604 บาท ราคาที่ตกลงจ้างสนอ 63,604 บาท ลงวนัที่  1 พฤศจิกายน 2564

2 น้่าด่ืม 600 มล. 32,000.00         32,000.00     เฉพาะเจาะจง ฟา้ใสวอเตอร์ ฟา้ใสวอเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ งบ.0010-65

ราคาที่เสนอ  32,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้างสนอ 32,000 บาท ลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2564

3 น้่าด่ืม 600 มล. 8,000.00           8,000.00       เฉพาะเจาะจง เอเอ็ม เซอร์วสิ เอเอ็ม เซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ งบ.0011-65

ราคาที่เสนอ 8,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้างสนอ 8,000 บาท ลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2563

4 ถุงแดงใหญ่ ขนาด 40'x36' 67,400.00         67,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งทรัพย์มาเก็ตต้ิง หจก.รุ่งทรัพย์มาเก็ตต้ิง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ งบ.0012-65

ราคาที่เสนอ 67,400 บาท ราคาที่ตกลงจ้างสนอ 67,400 บาท ลงวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564

5 น้่าด่ืม 600 มล. 8,000.00           8,000.00       เฉพาะเจาะจง เอเอ็ม เซอร์วสิ เอเอ็ม เซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ งบ.0013-65

ราคาที่เสนอ 8,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้างสนอ 8,000 บาท ลงวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วัสดคุอมพิวเตอร์

1 หมึกพมิพ ์HP 79A 99,000.00         99,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นายน์คอม จ่ากัด บริษทั นายน์คอม จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ ต.0005-65

ราคาที่เสนอ  99,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  99,000 บาท ลงวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2564

2 หมึกพมิพ ์LQ 300 660.00             660.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิจพทิยา ร้านพนิิจพทิยา เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ ต.0005-65



แบบ สขร.1

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

 (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีการซ้ือหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
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ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

ราคาที่เสนอ  660.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  660.00 บาท ลงวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วัสดเุครื่องบรโิภค

1 ข้าวสารตราฉัตร 109,400.00       109,400.00   เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือค้าข้าว ร้านท่าเรือค้าข้าว เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ บอ.0008-65

ราคาที่เสนอ  109,400 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  109,400 บาท ลงวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564

2 ซอสปรุงรสภเูขาทองฝาเขียว 24,770.00         24,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ บอ.0009-65

ราคาที่เสนอ  24,770 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  24,770 บาท ลงวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2564

3 นม PRE NAN 12 x400 G 2,628.00           2,628.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี.เค เอสเอชฯ บริษทั ดี.เค เอสเอชฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ บอ.0010-65

ราคาที่เสนอ  2,628 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  2,628 บาท ลงวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2564

4 นมโฟรโมสต์ 180 มล. 17,265.00         17,265.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สินเกียรติธานี จ่ากัด บริษทั สินเกียรติธานี จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ บอ.0011-65

ราคาที่เสนอ  17,265 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  17,265 บาท ลงวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2564

5 โอวลัติน 3IN1 18 กรัม 4,780.00           4,780.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ บอ.0012-65

ราคาที่เสนอ  4,780 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  4,780 บาท ลงวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2564

6 เจ็น - ดีเอ็ม 2.5 kg 41,730.00         41,730.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ บอ.0013-65

ราคาที่เสนอ  41,730 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  41,730 บาท ลงวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2564

7 ไข่ไก่เบอร์ 2 70,200.00         70,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 บริษทั ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ บอ.0014-65

ราคาที่เสนอ  70,200 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  70,200 บาท ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564

วัสดเุชือ้เพลิงและหล่อลื่น

1 แก๊สหงุต้ม 48 กก. 4,124.00           4,124.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ ชพ.0004-65

ราคาที่เสนอ  4,124 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  4,124 บาท ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564

2 แก๊สหงุต้ม 48 กก. 4,124.00           4,124.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ ชพ.0005-65

ราคาที่เสนอ  4,124 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  4,124 บาท ลงวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2564

3 แก๊สหงุต้ม 48 กก. 206,200.00       206,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด บริษทั แก๊สสตูล จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ ชพ.0006-65

ราคาที่เสนอ  206,200 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  206,200 บาท ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564

วัสดกุ่อสรา้ง

1 แผ่นสเตนเลส 30 x60  ซม. 4,850.00           4,850.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลอัลลอย ร้านสตูลอัลลอย เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.016-65  1/11/2564

ราคาที่เสนอ 4,850 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,850 บาท



แบบ สขร.1

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจ้าง
วงเงนิงบประมาณ
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุ่มงานพัสด ุ โรงพยาบาลสตลู

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

2 ลวดเชื่อมอาร์กอน 2มม 1,350.00           1,350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.017-65  1/11/2564

ราคาที่เสนอ 1,350 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,350  บาท

3 ข้อต่อตรง PB 20 X 1/2 นิ้ว 6,260.00           6,260.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.018 -65 1/11/2564

ราคาที่เสนอ 6,260บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 6,260 บาท

4 ทินเนอร์ 3,190.00           3,190.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.019 -65 2/11/2563

ราคาที่เสนอ 3,190  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,190 บาท

5 ชุดกุญแจตู้เหล็ก 4,200.00           4,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.021-65  4/11/2564

ราคาที่เสนอ 4,200  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,200 บาท

6 แปบ๊กัลวาไนท์ 1x11.5 มม 2,730.00           2,730.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.022-65  5/11/2564

ราคาที่เสนอ 2,730บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 2,730 บาท

7 ทรายหยาบ 1,415.00           1,415.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.023-65 5/11/2564

ราคาที่เสนอ 1,415 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,415 บาท

8 กาว ATM ใหญ่ 4,002.00           4,002.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.024-65  5/11/2564

ราคาที่เสนอ 4,002 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,002 บาท

9 ข้อต่อตรง PB 20 ลด 15 มม 760.00             760.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.025-65 5/11/2563

ราคาที่เสนอ 760 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 760 บาท

10 ดอกสวา่น 1/8 3,020.00           3,020.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.026-65 5/11/2564

ราคาที่เสนอ 3,020 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,020 บาท

11 ข้อต่อตรงท่อกลม 2,847.00           2,847.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.027-65 5/11/2564

ราคาที่เสนอ 2,847บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 2,847 บาท

12 ฝาชักโครก 1,660.00           1,660.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กสน.028-65 8/11/2563

ราคาที่เสนอ 1,660บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,660 บาท
วัสดเุชือ้เพลิง

1 น้่ามันแก๊สโซฮอล์ 95 64,574.52         64,574.52     เฉพาะเจาะจง บ.สมบรูณ์เอ็นเนอร์จี จก. บ.สมบรูณ์เอ็นเนอร์จี จก. เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ช.003-65  01/11/2564

ราคาที่เสนอ 64,574.52 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 64,574.52 บาท 

2 น้่ามันแก๊สโซฮอล์ 95 53,842.55         53,842.55     เฉพาะเจาะจง บ.สมบรูณ์เอ็นเนอร์จี จก. บ.สมบรูณ์เอ็นเนอร์จี จก. เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ช.004-65  15/11/2564
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ราคาที่เสนอ 53,842.55 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 53,842.55 บาท 
วัสดไุฟฟ้า

1 ท่อทองแดง 1/2 นิ้ว 4,175.00           4,175.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ฟน.007-65  1/11/2564

ราคาที่เสนอ 4,175 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,175 บาท 

2 กิ๊บจับท่อ 20 มม 3,155.00           3,155.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ฟน.008-65  1/11/2564

ราคาที่เสนอ 3,155 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,155 บาท 

3 ข้องอโค้ง 6,435.00           6,435.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค.แอร์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ฟน.009-65  5/11/2564

ราคาที่เสนอ 6,435 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 6,435 บาท 

4 เทปพนัสายไฟ 1,681.00           1,681.00       เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงฯ สตูลไลท์ต้ิงฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ฟน.011-65  8/11/2564

ราคาที่เสนอ 1,681บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,681 บาท 

5 ข้อต่อ 3 ทาง 260.00             260.00         เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงฯ สตูลไลท์ต้ิงฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ฟน.010-65  8/11/2564

ราคาที่เสนอ 260 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 260 บาท
วัสดไุฟฟ้า (สตอ๊กคลัง)

1 หลอดไฟฟา้ 18 W LED 12,500.00         12,500.00     เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้  สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ฟ.001-65 ลงวนัที่ 02/11/64
 ราคาที่เสนอ 12,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,500 บาท

2 ปล๊ักกราวด์คู่ 4,116.00           4,116.00       เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้  สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ฟ.002-65 ลงวนัที่ 17 /11/64

ราคาที่เสนอ 4,116 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,116 บาท
วัสดไุฟฟ้า (นอกคลัง)

1 ปล๊ักไฟ 900.00             900.00         เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.005-65 ลงวนัที่ 2 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 900 บาท
2 ปล๊ักไฟ 900.00             900.00         เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.006-65 ลงวนัที่ 2 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 900 บาท
3 ปล๊ักไฟ 1,350.00           1,350.00       เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ ราคาที่ตกลงซ้ือ 1350 เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.007-65 ลงวนัที่ 2 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 1,350 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,350 บาท
4 ปล๊ักไฟ 6,150.00           6,150.00       เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.008-65 ลงวนัที่ 2 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 6,150 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,150 บาท
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5 ไมค์ 1,200.00           1,200.00       เฉพาะเจาะจง 99 การไฟฟา้และเสียง 99 การไฟฟา้และเสียง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.009-65 ลงวนัที่ 17 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 1,200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,200 บาท
6 ปล๊ักไฟ 900.00             900.00         เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.010-65 ลงวนัที่ 17 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 900 บาท
7 ปล๊ักไฟ 4,950.00           4,950.00       เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.011-65 ลงวนัที่ 19 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 4,950 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,950 บาท
8 รางโค้ง 1,680.00           1,680.00       เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.012-65 ลงวนัที่ 19 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 1,680 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,680 บาท
9 ไมค์ต้ังโต๊ะ 900.00             900.00         เฉพาะเจาะจง 99 การไฟฟา้และเสียง 99 การไฟฟา้และเสียง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.013-65 ลงวนัที่ 22 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 900 บาท
10 ปล๊ักไฟ 1,005.00           1,005.00       เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.014-65 ลงวนัที่ 22 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 1,050 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,005 บาท

11 ปล๊ักไฟ 900.00             900.00         เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.015-65 ลงวนัที่ 22  พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 900 บาท

12 แบตเตอร์ร่ี 9,000.00           9,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.016-65 ลงวนัที่ 25 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,000 บาท

13 ล่าโพง 12,210.00         12,210.00     เฉพาะเจาะจง 99 การไฟฟา้และเสียง 99 การไฟฟา้และเสียง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.017-65 ลงวนัที่ 25 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 12,210 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,210 บาท

14 ล่าโพง 4,900.00           4,900.00       เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟา้ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.018-65 ลงวนัที่ 25 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 4,900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,900 บาท
วัสดกุ่อสรา้ง (สตอ๊กคลัง)

1 ต่อตรง PVC เกลียวในทองเหลือง  1,650.00  1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กส.003-65 ลงวนัที่ 2 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 1,650 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,650 บาท

2 แผ่นตัดเหล็ก 14 "  11,220.00  11,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด กส.004-65 ลงวนัที่ 23 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 11,220 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 11,220 บาท
วัสดกุ่อสรา้ง (นอกคลัง)
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1 โซ่คล้องกุญแจ  100.00  100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.001-65 ลงวนัที่ 3 พ.ย. 64

ราคาที่เสนอ 100 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 100 บาท
2 บนัได  1,400.00  1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.002-65 ลงวนัที่ 3 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 1,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,400 บาท
3 ดอกสวา่น  424.00  424.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิชย์ ร้านเจริญพานิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.003-65 ลงวนัที่ 5 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 424 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 424 บาท
4 ใบเล่ือย  2,773.00  2,773.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ หจก.สตูลวสัดุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ตฟ.004-65 ลงวนัที่ 22 พ.ย.64

ราคาที่เสนอ 2,773 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,773 บาท

จ้างซ่อมครภุณัฑ์การแพทย์
1 ซ่อมตู้ Fume Hood ชนิดไร่ท่อ 58,422.00         58,422.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมกกะฟลิ จ่ากัด บริษทั เมกกะฟลิ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7003-65 ลงวนัที่ 15/11/64

ราคาที่เสนอ 58,422 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 58,422 บาท
2 ซ่อมตู้ Biosafety Cabinet Class II 18,190.00         18,190.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมกกะฟลิ จ่ากัด บริษทั เมกกะฟลิ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7004-65 ลงวนัที่ 15/11/64

ราคาที่เสนอ 18,190 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 18,190 บาท
3 ซ่อมตู้อบเด็ก Fanem / 1186C 45,000.00         45,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7005-65 ลงวนัที่ 15/11/64

ราคาที่เสนอ  45,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  45,000 บาท
4 ซ่อมเคร่ือง EKG 5,500.00           5,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กโซเทค จ่ากัด บริษทั เอ็กโซเทค จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7006-65 ลงวนัที่ 16/11/64

ราคาที่เสนอ  5,500 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  5,500 บาท
5 ซ่อมเคร่ืองตัดะผิวหนัง 68,000.00         68,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7007-65 ลงวนัที่ 16/11/64

ราคาที่เสนอ  68,000  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  68,000  บาท
6 ซ่อมตู้ความดันบวก ARI 400.00             400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลรุ่งเรือง หจก.สตูลรุ่งเรือง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7008-65 ลงวนัที่ 16/11/64

ราคาที่เสนอ  400  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 400  บาท
7 ซ่อมแคปซูลเคล่ือนย้ายผู้ปว่ย ER 2,060.00           2,060.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลรุ่งเรือง หจก.สตูลรุ่งเรือง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7009-65 ลงวนัที่ 16/11/64

ราคาที่เสนอ  2,060  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  2,060  บาท
8 ซ่อมแคปซูลเคล่ือนย้ายผู้ปว่ยหอ้งผ่าตัด 2,700.00           2,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลรุ่งเรือง หจก.สตูลรุ่งเรือง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7010-65 ลงวนัที่ 16/11/64

ราคาที่เสนอ  2,700 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  2,700 บาท
9 หวักรอศัลย์ 3,600.00           3,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดับเบิล้ เอ็ม เมดิคอล จ่ากัด บริษทั ดับเบิล้ เอ็ม เมดิคอล จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7011-65 ลงวนัที่ 16/11/64
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ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

ราคาที่เสนอ  3,600 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,600 บาท
10 ซ่อมเคร่ืองเผา LOOP 3,424.00           3,424.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จ่ากัด บริษทั กิบไทย จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7012-65 ลงวนัที่ 16/11/64

ราคาที่เสนอ   3,424  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  3,424  บาท
11 ซ่อมตู้ปลอดเชื้อ Biosafety Cabinet Class 1,160.00           1,160.00       เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิง สตูลไลท์ต้ิง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7013-65 ลงวนัที่ 16/11/64

ราคาที่เสนอ   1,160 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  1,160 บาท
12 ซ่อมหวักรอฟนั S11 8,185.00           8,185.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เอส ออลส์ จ่ากัด บริษทั ดี เอส ออลส์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7014-65 ลงวนัที่ 16/11/64

ราคาที่เสนอ  8,185  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  8,185  บาท
13 ซ่อมหวักรอฟนั WE-56 6,471.00           6,471.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เอส ออลส์ จ่ากัด บริษทั ดี เอส ออลส์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7015-65 ลงวนัที่ 16/11/64

ราคาที่เสนอ  6,471  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  6,471  บาท
14 ซ่อมหวักรอฟนั S11 SN/04459 8,185.00           8,185.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เอส ออลส์ จ่ากัด บริษทั ดี เอส ออลส์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7016-65 ลงวนัที่ 16/11/64

ราคาที่เสนอ  8,185  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  8,185  บาท
15 ซ่อมเคร่ืองอบแก๊ส Namwiwat / 150 T 9,285.73           9,285.73       เฉพาะเจาะจง บริษทั น่าววิฒัน์การช่าง(1992) จ่ากัดบริษทั น่าววิฒัน์การช่าง(1992) จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7017-65 ลงวนัที่ 23/11/64

ราคาที่เสนอ  9,285.73  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  9,285.73  บาท
16 ซ่อมเคร่ืองอบแก๊ส 3 M 37,800.00         37,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ริคโค้ เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย จ่ากัดบริษทั น่าววิฒัน์การช่าง(1992) จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7018-65 ลงวนัที่ 25/11/64

ราคาที่เสนอ  37,800  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  37,800  บาท
17 ซ่อมเคร่ืองวดัความดันโลหติแบบสอดแขน Omron 15,000.00         15,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7019-65 ลงวนัที่ 25/11/64

ราคาที่เสนอ  15,000  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  15,000  บาท
18 ซ่อมเคร่ืองจี้และตัดเนื้อด้วยไฟฟา้ Comed 55,000.00         55,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โซนิค ไบโอเมด จ่ากัด บริษทั โซนิค ไบโอเมด จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จค.7020-65 ลงวนัที่ 26/11/64

ราคาที่เสนอ  55,000  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  55,000  บาท

ซ่อมครภุณัฑ์ยานพาหนะ

1 ชุดไฟไซเรนพร้อมกล่อง 6,955.00           6,955.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไฮไฟ ฯ ร้านไฮไฟฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จคย.001-65 1/11/2564

ราคาที่เสนอ 6,955 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 6,955 บาท

2 กรองน้่ามันเคร่ือง 10,163.40         10,163.40     เฉพาะเจาะจง บริษทัพธิานพาณิชย์ จ่ากัด บริษทัพธิานพาณิชย์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จคย.003-65  3/11/2564

ราคาที่เสนอ 10,163.40 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 10,163.40 บาท

3 กรองน้่ามันเคร่ือง 9,346.45           9,346.45       เฉพาะเจาะจง บริษทัพธิานพาณิชย์ จ่ากัด บริษทัพธิานพาณิชย์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จคย.005-65  5/11/2564

ราคาที่เสนอ 9,346 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 9,346 บาท
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ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

4 กรองน้่ามันเคร่ือง 24,062.00         24,062.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัพธิานพาณิชย์ จ่ากัด บริษทัพธิานพาณิชย์ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จคย.006-65  8/11/2564

ราคาที่เสนอ 24,062 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 24,062 บาท

5 จารบี 12,282.00         12,282.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัอีซูซุหาดใหญ่ บริษทัอีซูซุหาดใหญ่ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จคย.007-65  8/11/2564

ราคาที่เสนอ 12,282 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 12,282 บาท
ซ่อมครภุณัฑ์อ่ืนๆ

1 แมกเนติก 2,551.95           2,551.95       เฉพาะเจาะจง บ.ธนพลเอ็นจิเนียร่ิง บ.ธนพลเอ็นจิเนียร่ิง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.011-64 3/11/2563

ราคาที่เสนอ 2,551.95 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 2,5591.95 บาท

2 ซ่อมเคร่ืองก่าเนิดไฟฟา้ 16,000.00         16,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปรทีมฯ บ.โปรทีมฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.004-64  2/11/2563

ราคาที่เสนอ 16,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 16,000 บาท

3 ซ่อมเคร่ืองก่าเนิดไฟฟา้ 16,000.00         16,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปรทีมฯ บ.โปรทีมฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.005-64  2/11/2563

ราคาที่เสนอ 16,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 16,000 บาท

4 ซ่อมเคร่ืองก่าเนิดไฟฟา้ 12,000.00         12,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปรทีมฯ บ.โปรทีมฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.006-64  2/11/2563

ราคาที่เสนอ 12,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 12,000 บาท

5 ซ่อมเคร่ืองก่าเนิดไฟฟา้ 24,000.00         24,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปรทีมฯ บ.โปรทีมฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.007-64  2/11/2563

ราคาที่เสนอ 24,000  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 24,000  บาท

5 ซ่อมเคร่ืองก่าเนิดไฟฟา้ 39,000.00         39,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปรทีมฯ บ.โปรทีมฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.008-64  2/11/2563

ราคาที่เสนอ 39000  บ ราคาที่ตกลงจ้าง 39000  บ

6 ซ่อมโซฟาตึก ER 2,500.00           2,500.00       เฉพาะเจาะจง นราการเบาะ นราการเบาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.012-64  5/11/2563

ราคาที่เสนอ 2500  บ ราคาที่ตกลงจ้าง 2500 บ

7 ซ่อมโซฟาตึก นารีเวช 2,000.00           2,000.00       เฉพาะเจาะจง นราการเบาะ นราการเบาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.013-64  5/11/2563

ราคาที่เสนอ 2000 บ ราคาที่ตกลงจ้าง 2000  บ

8 ซ่อมเก้าอี้ท่างาน 1,800.00           1,800.00       เฉพาะเจาะจง นราการเบาะ นราการเบาะ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.014-64  5/11/2563

ราคาที่เสนอ 1800 บ ราคาที่ตกลงจ้าง 1800 บ

9 ซ่อมตู้เย็น 400.00             400.00         เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ชูทอง นายอนุชิต ชูทอง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.015-64  5/11/2563

ราคาที่เสนอ 400 บ ราคาที่ตกลงจ้าง 400 บ

10 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,000.00           1,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ชูทอง นายอนุชิต ชูทอง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.016-64  5/11/2563
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ราคาที่เสนอ 1000 บ ราคาที่ตกลงจ้าง 1000 บ

11 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,900.00           2,900.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ชูทอง นายอนุชิต ชูทอง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.017-64  5/11/2563

ราคาที่เสนอ 2900 บ ราคาที่ตกลงจ้าง 2900 บ

12 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,900.00           2,900.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ชูทอง นายอนุชิต ชูทอง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.017-64  5/11/2563

ราคาที่เสนอ 2900 บ ราคาที่ตกลงจ้าง 2900 บ

13 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,900.00           4,900.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ชูทอง นายอนุชิต ชูทอง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.018-64  5/11/2563

ราคาที่เสนอ 4900 บ ราคาที่ตกลงจ้าง 4900 บ

14 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00           1,500.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ชูทอง นายอนุชิต ชูทอง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.019-64  12/11/2563

ราคาที่เสนอ 1500 บ ราคาที่ตกลงจ้าง 1500 บ

15 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 9,800.00           9,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอลฯ ร้านสมาร์ทคอลฯ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ซค.019-64  13/11/2563

ราคาที่เสนอ 9800 บ ราคาที่ตกลงจ้าง 9800 บ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

1 เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดต้ัง ฝาคูระบายน้่าเหล็ก ๔ ชุด 24,000.00         24,000.00     เฉพาะเจาะจง นพดล สุวาหล่า นrพดล สุวาหล่า เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ จชน.008-65

ราคาที่เสนอ  24,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  24,000 บาท ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564

2 ปรับปรุงหอ้งฟอกเลือดผู้ปว่ย 25,000.00         25,000.00     เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ จชน.009-65

ราคาที่เสนอ  25,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 25,000 บาท ลงวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2563

3 เปล่ียนโช้คประตูบานสวงิหอ้งพบัผ้า 2 ชุด 4,000.00           4,000.00       เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ จชน.010-65

ราคาที่เสนอ  4,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  4,000 บาท ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2563

4 เปล่ียนกระจกตู้เก็บเส้ือผ้าผู้ปว่ย 1 1,250.00           1,250.00       เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ จชน.011-65

ราคาที่เสนอ 1,250 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  1,250 บาท ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2563

5 เปล่ียนประตูบานสวงิเปน็ประตูบานเล่ือน 4,000.00           4,000.00       เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ จชน.012-65

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,000 บาท ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาบรกิาร

1 ตรายางชื่อนายแพทย์              400.00          400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท่าตรายาง ร้านรับท่าตรายาง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จก.0021-65 4/11/2564

ราคาที่เสนอ 400 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 400 บาท

2 ตรายางนางกชพรรณ หยงสตาร์              400.00          400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท่าตรายาง ร้านรับท่าตรายาง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จก.0022-65  4/11/2564
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ราคาที่เสนอ 400 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 400 บาท

3 ตรายางนางวาสนา ขจรเริญกุล              500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท่าตรายาง ร้านรับท่าตรายาง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จก.0023-65 4/11/2564

ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 500 บาท

4 ตรายางวคัซีนเข็มที่ 1            1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท่าตรายาง ร้านรับท่าตรายาง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จก.0024-65 4/11/2564

ราคาที่เสนอ 1,400 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,400 บาท

5 ตรายาง ATK/PCR              700.00          700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท่าตรายาง ร้านรับท่าตรายาง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จก.0025-65 4/11/2564

ราคาที่เสนอ 700 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 700 บาท

6 จ้างเหมาติดต้ังก้านใบพดัตีน้่า          66,768.00      66,768.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดับบลิวเอ เอ้นจิเนียร่ิง หจก.เอส.ดับบลิวเอ เอ้นจิเนียร่ิง เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จก.0011-65 11/11/2564

ราคาที่เสนอ 66,768 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 66,768 บาท

7 จ้างเหมาบริการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกร์            1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นายน์คอม จ่ากัด บริษทั นายน์คอม จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จก.0014-65 15/11/2564

ราคาที่เสนอ 66,768 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 66,768 บาท

8 จ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปดิ            7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นายน์คอม จ่ากัด บริษทั นายน์คอม จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จก.0015-65 22/11/2564

ราคาที่เสนอ 7,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 7,000 บาท

9 จ้างเหมาบริการติดต้ังไปปไ์ลน์        245,600.00    245,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็นจี เมดิเทค หจก.เคเอ็นจี เมดิเทค เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จก.0016-65 24/11/2564

ราคาที่เสนอ 245,600 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 245,600 บาท

10 จ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปดิ          14,790.00      14,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นายน์คอม จ่ากัด บริษทั นายน์คอม จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จก.0017-65  29/11/2564

ราคาที่เสนอ 14,790 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 14,790 บาท

(จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรงุส าเรจ็พรอ้มส่ง)ส าหรบัผู้ปว่ย)

1 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         47,580.00      47,580.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา อาหลัง น.ส.ซารีณา อาหลัง 44,580 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.042-65
ราคาที่เสนอ 44,580 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 44,580 บาท

2 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         54,840.00      54,840.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ปาติง นายประจวบ ปาติง 54,840 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.043-65
ราคาที่เสนอ 54,840 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 54,840 บาท

3 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         31,560.00      31,560.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฝาสีล๊ะ หลีวงั น.ส.ฝาสีล๊ะ หลีวงั 31,560 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.044-65
ราคาที่เสนอ 31,560 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 31,560 บาท

4 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         19,280.00      19,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 19,280 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.045-65
ราคาที่เสนอ 19,280 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 19,280 บาท
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5 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        124,260.00    124,260.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี 124,260 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.046-65
ราคาที่เสนอ 124,260 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 124,260 บาท

6 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        102,150.00    102,150.00 เฉพาะเจาะจง นางคอลีย๊ะ หมาดดาเร๊ะ นางคอลีย๊ะ หมาดดาเร๊ะ 102,150 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.047-65
ราคาที่เสนอ 102,150 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 102,150 บาท

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         74,160.00      74,160.00 เฉพาะเจาะจง นางรอเปีย๊ะ หนูชูสุก นางรอเปีย๊ะ หนูชูสุก 47,160 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.048-65
ราคาที่เสนอ 47,160 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 47,160 บาท

8 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         12,300.00      12,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอารยา มะสมัน นางอารยา มะสมัน 12,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.049-65
ราคาที่เสนอ 12,300 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,300 บาท

9 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        209,760.00    209,760.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มีน๊ะ ทิพมณี น.ส.มีน๊ะ ทิพมณี 209,760 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.050-65
ราคาที่เสนอ 209,760 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 209,760 บาท

10 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         89,160.00      89,160.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดุลลอเด็ร หลงกอหลาบ นายอับดุลลอเด็ร หลงกอหลาบ 89,160 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.051-65
ราคาที่เสนอ 89,160 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 89,160 บาท

11 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        244,240.00    244,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 244,240 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.052-65
ราคาที่เสนอ 244,240 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 244,240 บาท

12 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        110,160.00    110,160.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี 110,160 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.053-65
ราคาที่เสนอ 110,160 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 110,160 บาท

13 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         89,320.00      89,320.00 เฉพาะเจาะจง นางดายัด วนัอาหลัง นางดายัด วนัอาหลัง 89,320 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.054-65
ราคาที่เสนอ 89,320 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 89,320 บาท

14 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        119,400.00    119,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ ส่าเริง น.ส.กรรณิการ ส่าเริง 119,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.055-65
ราคาที่เสนอ 119,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 119,400 บาท

15 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         23,580.00      23,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนิตา กรระสี นางสุนิตา กรระสี 23,580 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.056-65
ราคาที่เสนอ 23,580 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 23,580 บาท

16 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        310,100.00    310,100.00 เฉพาะเจาะจง นางร่ิอสาน๊ะ ยูฮันนั้น นางร่ิอสาน๊ะ ยูฮันนั้น 310,100 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.057-65
ราคาที่เสนอ 310,100 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 310,100 บาท

17 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        118,500.00    118,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนารี เกาะสมัน นางสุนารี เกาะสมัน 118,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.058-65
ราคาที่เสนอ 118,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 118,500 บาท
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18 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         10,200.00      10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ปาติง นายประจวบ ปาติง 10,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.059-65
ราคาที่เสนอ 10,200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,200 บาท

19 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        127,760.00    127,760.00 เฉพาะเจาะจง นางรอเปีย๊ะ หนูชูสุก นางรอเปีย๊ะ หนูชูสุก 127,760 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.060-65
ราคาที่เสนอ 127,760 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 127,760 บาท

20 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         83,640.00      83,640.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัดี เตะปยูู น.ส.วนัดี เตะปยูู 83,640 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.061-65
ราคาที่เสนอ 83,640 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 83,640 บาท

21 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        120,000.00    120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทัมา มั่งมี นางปทัมา มั่งมี 120,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.062-65
ราคาที่เสนอ 120,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 120,000 บาท

22 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         58,320.00      58,320.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา อาหลัง น.ส.ซารีณา อาหลัง 58,320 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.063-65
ราคาที่เสนอ 58,320 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 58,320 บาท

23 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        125,040.00    125,040.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ ส่าเริง น.ส.กรรณิการ ส่าเริง 125,040 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.064-65
ราคาที่เสนอ 125,040 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 125,040 บาท

24 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         20,160.00      20,160.00 เฉพาะเจาะจง นางอารยา มะสมัน นางอารยา มะสมัน 20,160 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.065-65
ราคาที่เสนอ 20,160 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 20,160 บาท

25 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        258,400.00    258,400.00 เฉพาะเจาะจง นางร่อสาน๊ะ ยูฮันนั้น นางร่อสาน๊ะ ยูฮันนั้น 258,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.066-65
ราคาที่เสนอ 258,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 258,400 บาท

26 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        228,320.00    228,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป หจก.สตารินทร์ กรุ๊ป 228,320 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.067-65
ราคาที่เสนอ 228,320 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 228,320 บาท

27 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย        166,440.00    166,440.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พนัธุ์ ข้อเกียรต์ิสกุล นายพงศ์พนัธุ์ ข้อเกียรต์ิสกุล 166,440 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.068-65
ราคาที่เสนอ 166,440 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 166,440 บาท

28 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         68,560.00      68,560.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี น.ส.นาตีละห ์น่ายูรี 68,560 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.069-65
ราคาที่เสนอ 68,560 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 68,560 บาท

29 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส่าเร็จพร้อมส่ง)ส่าหรับผู้ปว่ย         54,160.00      54,160.00 เฉพาะเจาะจง นางดายัด วนัอาหลัง นางดายัด วนัอาหลัง 54,160 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด จอ.070-65
ราคาที่เสนอ 54,160 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 54,160 บาท

ครภุณัฑ์ส านักงาน

1 พดัลมติดฝาผนัง            8,720.00        8,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร บริษทั สยามแม็คโคร เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด คส.007-65 1/11/2564



แบบ สขร.1

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

 (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีการซ้ือหรอืจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบป ี

กลุ่มงานพัสด ุ โรงพยาบาลสตลู

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

ราคาที่เสนอ 8,720 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,720 บาท

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 4            4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด คส.008-65 10/11/2564

ราคาที่เสนอ 4,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,000 บาท

3 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 4 ฟตุ,ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 4 ฟตุ           8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด คส.010-65 15/11/2564

ราคาที่เสนอ 8,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,000 บาท

4 พดัลมต้ังพืน้ 16 นิ้ว            1,868.00        1,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร บริษทั สยามแม็คโคร เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด คส.011-65 25/11/2564

ราคาที่เสนอ 1,868 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,868 บาท

5 เก้าอี้ท่างานมีพนักพงิยาริช            2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด คส.005-65  15/11/2564

ราคาที่เสนอ 2,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,000 บาท

6 ชั้นวางของชนิดไม้            1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด คส.014-65 23/11/2564

ราคาที่เสนอ 1,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,400 บาท

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

1 เคร่ืองส่ารองไฟ ขนาด 1000 VA          19,800.00      19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นายน์คอม จ่ากัด บริษทั นายน์คอม จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด คค.001-65 17/11/2564

ราคาที่เสนอ 19,800 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 19,800 บาท

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยู

1 วทิยุส่ือสาร          19,260.00      19,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรส่ือสาร ร้านอมรส่ือสาร เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด คฟ.001-65  15/11/2564

ราคาที่เสนอ 19,260 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 19,260 บาท

2 ตู้คอนโทรลปัม๊ใหส้ลับท่างานแบบออโต้          19,260.00      19,260.00 เฉพาะเจาะจง สมบรุณ์ปัม้คอมโทรลเซอร์วสิ สมบรุณ์ปัม้คอมโทรลเซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด คฟ.002-65 23/11/2564

ราคาที่เสนอ 19,260 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 19,260 บาท

ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

1 รถเข็นพืน้เหล็กชั้นเดียวมือจับ 2 ข้าง            4,226.50        4,226.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจนบรรเจิด จ่ากัด บริษทั เจนบรรเจิด จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่่าสุด คง.002-65 23/11/2564

ราคาที่เสนอ 4,226.50 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,226.50 บาท

















บส.019-65 ลงวนัที่ 04/11/2564

บส.025-65 ลงวนัที่ 11/11/2564

บส.026-65 ลงวนัที่ 15/11/2564

บส.027-65 ลงวนัที่ 16/11/2564

บส.028-65 ลงวนัที่ 16/11/2564

บส.029-65 ลงวนัที่ 16/11/2564

บส.030-65 ลงวนัที่ 16/11/2564



บส.031-65 ลงวนัที่ 16/11/2564

บส.032-65 ลงวนัที่ 23/11/2564

บส.033-65 ลงวนัที่ 25/11/2564

บส.035-65 ลงวนัที่ 14/11/2564

บส.036-65 ลงวนัที่ 18/11/2564

บส.037-65 ลงวนัที่ 29/11/2564

บส.038-65 ลงวนัที่ 29/11/2564

บส.039-65 ลงวนัที่ 29/11/2564

บส.040-65 ลงวนัที่ 29/11/2564




























