
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ 
(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำงเหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์
1 ซ่อมเคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจ Mindray 42,000.00        42,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7001-66 ลงวันท่ี 17/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 42,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 42,000 บาท
2 ซ่อมเคร่ือง Syring Pump 3 เคร่ือง 19,500.00        19,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7002-66 ลงวันท่ี 17/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 19,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 19,500 บาท
3 ซ่อมตู้อบเด็ก 4/57 4,800.00         4,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7003-66 ลงวันท่ี 18/10/2565

ราคาท่ีเสนอ  4,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  4,800 บาท
4 ซ่อมระบบก๊าซทางการแพทย์ตึกอุบัติเหตุ 15,943.00        15,943.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นัม เทค เมด จ ากัด บริษัท นัม เทค เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7004-66 ลงวันท่ี 18/10/2565

ราคาท่ีเสนอ  15,943 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  15,943 บาท
5 ซ่อมเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ NAMWIWAT 1/58 24,292.32        24,292.32      เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มหาชนบริษัท น าวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มหาชนเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7005-66 ลงวันท่ี 18/10/2565

ราคาท่ีเสนอ  24,292.32 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  24,292.32  บาท
6 ซ่อมเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ SHINVA 1/51 8,722.11         8,722.11        เฉพาะเจาะจง บริษัท วังทรัพย์ เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท วังทรัพย์ เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7006-66 ลงวันท่ี 18/10/2565

ราคาท่ีเสนอ  8,722.11  บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 8,722.11  บาท
7 ซ่อมเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน Omron 8/604,800.00         4,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7007-66 ลงวันท่ี 18/10/2565

ราคาท่ีเสนอ  4,800  บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  4,800  บาท
8 ซ่อมเคร่ืองให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด ANNEX 34,850.00        34,850.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7008-66 ลงวันท่ี 25/10/2565

ราคาท่ีเสนอ  34,850 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  34,850 บาท
9 ซ่อมเคร่ือง NIBP 4,800.00         4,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7009-66 ลงวันท่ี 25/10/2565

ราคาท่ีเสนอ  4,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 4,800 บาท
10 ซ่อมเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ Mindray  1/61 33,000.00        33,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7010-66 ลงวันท่ี 25/10/2565

ราคาท่ีเสนอ   33,000  บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  33,000  บาท
11 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจ Vela 1/54 26,125.00        26,125.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7011-66 ลงวันท่ี 26/10/2565

ราคาท่ีเสนอ   26,125 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  26,125 บาท
12 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจ Avea 1/59 12,870.00        12,870.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7012-66 ลงวันท่ี 26/10/2565

ราคาท่ีเสนอ   12,870 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  12,870 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบปี 
กลุ่มงำนพัสดุ  โรงพยำบำลสตูล

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2565



13 ซ่อมเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า 16,625.00        16,625.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนวิช่ัน จ ากัด บริษัท อิโนวิช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7013-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ   16,625 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  16,625 บาท

14 ซ่อมเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน Omron 8,750.00         8,750.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7014-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ  8,750  บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  8,750  บาท

15 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจ Vela 6/57 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7015-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ   12,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 12,000 บาท

16 ซ่อมเคร่ืองไตเทียม 3,090.00         3,090.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ จ ากัด บริษัท เนฟโฟรแคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7016-65 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ  3,090  บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,090  บาท

17 ซ่อมเคร่ืองอัลตร้าซาวด์  sonopuls 190 8,500.00         8,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อินติเกร็ทเต็ด จ ากัด บริษัท อินติเกร็ทเต็ด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7017-65 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ  8,500  บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  8,500  บาท

18 ซ่อมเคร่ืองอัลตร้าซาวด์  sonopuls 492 38,000.00        38,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินติเกร็ทเต็ด จ ากัด บริษัท อินติเกร็ทเต็ด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7018-65 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ  38,000  บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  38,000  บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1 น้ าด่ืม ขนาด 600 มล. 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าใสวอเตอร์ ร้านฟ้าใสวอเตอร์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0001-66

1  รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  12,000 บาท ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2565
2 ผ้าขนหนู ขนาด 12 x 12 น้ิว 4,950.00         4,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวมุทิตา  จันทรัตน์ นางสาวมุทิตา  จันทรัตน์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0002-66

1  รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,950 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  4,950 บาท ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2566
3 ไม้ฟันส าลี 71,168.00        71,168.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0003-66

34 รายการ ราคาท่ีเสนอ  71,168 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  71,168 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2566
4 สเปรย์ดับกล่ิน ขนาด 300 มล. 4,500.00         4,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สินเกียรติธานี จ ากัด บริษัท สินเกียรติธานี จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0004-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  4,500 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2566

วัสดุงำนบ้ำนฯ(นอกคลัง)
1 ชุดโกนหนวดพลาสติก 550.00            550.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0001-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  550 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  550 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565
2 บริษัท เอ็กโคเคม จ ากัด 70,416.70        70,416.70      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กโคเคม จ ากัด บริษัท เอ็กโคเคม จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0002-66

5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  71,416.70 บาท ราคาท่ีเสนอ  71,416.70 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565
2 น้ ายารีดผ้าเรียบ ขนาด 600 มล 540.00            540.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สินเกียรติธานี จ ากัด บริษัท สินเกียรติธานี จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0003-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  540 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  540 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565
3 ถังขยะพลาสติก 35 ลิตร 2,370.00         2,370.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0004-65



1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,370 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  2,370 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565
4 ถังขยะพลาสติก 60 ลิตร 3,000.00         3,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0005-66

1 ราบการ ราคาท่ีเสนอ  3,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,000 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565
5 น้ าด่ืมถ้วย ขนาด 220 มล. 17,590.00        17,590.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0006-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  350 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  350 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565
6 ถ้วยโฟม 39,430.00        39,430.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0007-66

10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  39,430 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  39,430 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565
8 เคร่ืองช่ังดิจิตอล ชนิดยืน 990.00            990.00           เฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0008-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  990 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  990 บาท ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2565
9 เคร่ืองช่ัง ชนิดยืน 850.00            850.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็ก เมดดอลฯ หจก.โอเอ็ก เมดดอลฯ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0009-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  850 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  850 บาท ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2565
10 ท่ีคว่ าจานพลาสติก 860.00            860.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลเคร่ืองตรัวและพลาสติก ร้านสตูลเคร่ืองตรัวและพลาสติก ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0010-66

2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  860 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  860 บาท ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2565
11 ผ้าม่านก้ันเตียงผู้ป่วย 4,800.00         4,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซด์โฮม ร้านดีไซด์โฮม ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0011-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  4,800 บาท ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2565
12 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 10 ลิตร 5,020.00         5,020.00        เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิง โดยโกแตก การไฟฟ้า สตูลไลท์ต้ิง โดยโกแตก การไฟฟ้า ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0012-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,020 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  5,020 บาท ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2565
13 ถังบีบน้ า ขนาด 24 ลิตร 3,317.00         3,317.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ี แอนด์ แม็กซิม่ัมฯ บริษัท ควอลิต้ี แอนด์ แม็กซิม่ัมฯ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0013-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,317 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,317 บาท ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2565
14 ตะกร้าพลาสติก No.334 1,200.00         1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลเคร่ืองตรัวและพลาสติก ร้านสตูลเคร่ืองตรัวและพลาสติก ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0014-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,200 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  1,200 บาท ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2565

วัสดุส ำนักงำน
1 กาวน้ าใส 4  ออนซ์ 45,000.50        45,000.50      เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจพิทยา ร้านพินิจพิทยา ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ส.0001-66

27 รายการ ราคาท่ีเสนอ  45,000.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  45,000.50 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์
1 หมึกปร้ินเตอร์ 79A 72,480.00        72,480.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ ากัด บริษัท นายน์คอม จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ต.0001-66

2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  72,480 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  72,480 บาท ลงวันท่ี 17  ตุลาคม 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์(นอกคลัง)



1 หมึกปร้ินเตอร์ C 332 9,350.00         9,350.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ ากัด บริษัท นายน์คอม จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บค.0001-66
4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  9,350 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  9,350 บาท ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2565

วัสดุส ำนักงำนแบบพิมพ์
1 ฟอร์ม 4 (DCOTOR Odersheet) 86,600.00        86,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี พ.0001-66

2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  86,600.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  86,600.00 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565
2 แบบฟอร์ม ปริทันต์ 32,500.00        32,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพิมพ์ ร้านสตูลการพิมพ์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี พ.0002-66

12 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,500.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  32,500.00 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565
3 สติกเกอร์ 9 x 2.3 ซม. 68,000.00        68,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทคแอนด์ เลเบ้ิลฯบริษัท โมเดอร์นพร้ินเทคแอนด์ เลเบ้ิลฯราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี พ.0003-66

2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  68,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  68,000.00 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565

วัสดุส านักงานแบบพิมพ์
(นอกคลัง) 

1 ใบส าคัญรับเงิน 2,000.00         2,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพิมพ์ ร้านสตูลการพิมพ์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตพ.0001-66
  1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  2,000.00 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565

2 แบบฟอร์ม standing order 1,300.00         1,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพิมพ์ ร้านสตูลการพิมพ์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตพ.0002-66
1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,300.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  1,300.00 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565

3 สมุดคุมเลขทะเบียน 1,300.00         1,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพิมพ์ ร้านสตูลการพิมพ์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตพ.0003-66
 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,300.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  1,300.00 บาท ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2565

วัสดุเคร่ืองบริโภค
1 กะทิอัมพวา ขนาด 1000 มล 42,578.00        42,578.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านสตูลการพิมพ์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0001-66

11 รายการ ราคาท่ีเสนอ  42,578.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  42,578.00 บาท ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2565
2 นมแรกคลอดก่อนก าหนด 3,081.60         3,081.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอชฯ บริษัท ดี เค เอส เอชฯ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0002-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,081.60 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,081.60 บาท ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2565
3 นมโฟรโมสต์จืด 180 มล. 6,220.00         6,220.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0003-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,220 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  6,220 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565
4 ข้าวหอมมะลิ 47,850.00        47,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือ ร้านท่าเรือ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0004-66

2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  47,850 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  47,850 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565
5 ไข่ไก่เบอร์ 2 54,120.00        54,120.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99ฯ บริษัท ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99ฯ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0005-66

2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  54,120 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  54,120 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565



6 เบรนเดอร่า 2.5 Kg 51,745.20        51,745.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0006-66
1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  51,475.20 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  51,475.20 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565

7 นมโฟรโมสต์จืด 180 มล. 9,547.50         9,547.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0007-66
1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  9,547.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 9,547.50 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
1 แก๊สหุงต้ม 48 กก. 5,336.00         5,336.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ชพ.0001-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,336 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,336 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565
2 แก๊สหุงต้ม 48 กก. 5,336.00         5,336.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ชพ.0002-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,336 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,336 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565
3 แก๊สหุงต้ม 48 กก. 5,336.00         5,336.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ชพ.0003-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,336 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,336 บาท ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2565
4 แก๊สหุงต้ม 48 กก. 240,120.00      240,120.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  240,120 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,336 บาท ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ชพ.0004-66
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2565

จ้ำงเหมำบริกำร
1 จ้างเหมาขนขยะมูลฝอย 1,800.00         1,800.00        เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จช.0001-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,800 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565
2 จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยติดเช้ือ 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธนาวุธ  ไชยยันต์ นายธนาวุธ  ไชยยันต์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จช.0002-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,000 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565
3 จ้างเหมาขนส่งอาหารผู้ป่วย 3,720.00         3,720.00        เฉพาะเจาะจง นายสุเชษฐ์  พิศแลงาม นายสุเชษฐ์  พิศแลงาม ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จช.0003-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,720 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,720 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565
4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร A4 19,476.58        19,476.58      เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.โปรดักส์ ร้านพี.เอส.โปรดักส์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จช.0004-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  19,476.58 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 19,476.58 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565
5 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,420.00         6,420.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.โปรดักส์ ร้านพี.เอส.โปรดักส์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จช.0005-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,420 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 6,420 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565
6 ค่าจ้างขนขยะติดเช้ือ 68,006.00        68,006.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์มงคลไพบูลย์ หจก.ทรัพย์มงคลไพบูลย์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จช.0006-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  68,006 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 68,006 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565

วัสดุกำรแพทย์ 29,150.00        29,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ศ.0001-66
1 ออกซิเจนท่อเล็ด ราคาท่ีเสนอ  29,150 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 29,150 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2565



4 รายการ
2 ออกซิเจนท่อเล็ด 25,630.00        25,630.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ศ.0002-66

4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,630 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 25,630 บาท ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565

วัสดุการแพทย์

1
Tracheostomy #7 แบบปรับได้

 4,320.00  4,320.00
เฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.001-66   5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  4,320 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,320 บาท

2
ขวด RedonVac 600 ml.

 14,200.00  14,200.00
เฉพาะเจาะจง

กรุงไทย เมดิคอล จ ากัด กรุงไทย เมดิคอล จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.002-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 14,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  14,200 บาท

3
Bone cement  R+G

 33,000.00  33,000.00
เฉพาะเจาะจง

ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.003-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 33,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 33,000  บาท

4
EL-046 Swiss LithoClast Probe 0.8 mm (2.4 Fr) lenght 605 mm

 17,000.00  17,000.00
เฉพาะเจาะจง

บีเจเอช เมดิคอล บีเจเอช เมดิคอล
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.004-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 17,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,000  บาท

5
Progrib Rt

 5,243.00  5,243.00
เฉพาะเจาะจง

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.005-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 5,243  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  5,243 บาท

6
29 มม.ตัวตัดต่อล าไส้แบบวงกลม (CDH29A)

 14,980.00  14,980.00
เฉพาะเจาะจง

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.006-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  14,980 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  14,980 บาท

7
GIA Auto suture ตัวตัดต่อล าไส้ขนาด 100 mm.

 12,840.00  12,840.00
เฉพาะเจาะจง

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.007-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  12,840 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,840  บาท

8
GIA Auto suture ตัวตัดต่อล าไส้ขนาด 80 mm.

 25,680.00  25,680.00
เฉพาะเจาะจง

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.008-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  25,680 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,680  บาท

9
Harmonic (กรรไกรปลายโค้ง)

 20,330.00  20,330.00
เฉพาะเจาะจง

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.009-66  5/10/2022



ราคาท่ีเสนอ  20,330 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  20,330 บาท

10
Mesh Graft 30 cms x 30 cms

 22,470.00  22,470.00
เฉพาะเจาะจง

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.010-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 22,470  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  22,470 บาท

11 ท่ีขูดจ้ี
 2,000.00  2,000.00

เฉพาะเจาะจง
เทคโนเมดิคัล เทคโนเมดิคัล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.011-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 2,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,000 บาท

12 Skin marker
 2,750.00  2,750.00

เฉพาะเจาะจง
เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.012-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 2,750  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,750 บาท

13 Slit Knife 15  
 30,000.00  30,000.00

เฉพาะเจาะจง
เจ เอส วิช่ัน เจ เอส วิช่ัน

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.013-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  30,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  30,000 บาท

14 ท่ีงับช้ินเน้ือปากหยักไม่มีเข็ม 2.3mmx2300mm มีสาย Coating ป้องกันกล้อง
 6,500.00  6,500.00

เฉพาะเจาะจง
ฟิวเจอร์ เซอร์จิคอล ฟิวเจอร์ เซอร์จิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.014-66   5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  6,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ   6,500 บาท

15 CANCE SCREW FULLY 4.0X30.0MM
 3,340.00  3,340.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.015-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  3,340 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,340  บาท

16 Narrow DCP Plate 10 H
 3,380.00  3,380.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.016-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 3,380  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  3,380 บาท

17 เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ รุ่น SA 60 WF power 18.5
 78,300.00  78,300.00

เฉพาะเจาะจง
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.017-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 78,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 78,300  บาท

18 เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ รุ่น AR 40e power 20.5
 7,300.00  7,300.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.018-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  7,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  7,300 บาท

19 เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ รุ่น SA 60 WF power 16.0
 81,000.00  81,000.00

เฉพาะเจาะจง
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.019-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  81,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 81,000  บาท



20 Centurio Gravity Pack.Basic
 19,260.00  19,260.00

เฉพาะเจาะจง
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.020-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 19,260  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  19,260 บาท

21 29 มม.ตัวตัดต่อล าไส้แบบวงกลม (CDH29A)
 29,960.00  29,960.00

เฉพาะเจาะจง
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.021-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  29,960 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  29,960 บาท

22 RELOAD-CURVED CUTTER STAPLER
 29,960.00  29,960.00

เฉพาะเจาะจง
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.022-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  29,960 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  29,960 บาท

23 เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ รุ่น AR 40e power 21.5
 14,400.00  14,400.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.023-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 14,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,400  บาท

24 เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ รุ่น SA 60 WF power 21.0
 13,500.00  13,500.00

เฉพาะเจาะจง
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.024-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  13,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,500  บาท

25 Endoclip   M-L
 7,000.00  7,000.00

เฉพาะเจาะจง
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.025-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  7,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,000  บาท

26 29 มม.ตัวตัดต่อล าไส้แบบวงกลม (CDH29A)
 29,960.00  29,960.00

เฉพาะเจาะจง
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.026-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  29,960 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960  บาท

27 HA-Bone 10 cc
 8,000.00  8,000.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.027-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  8,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,000 บาท

28 LCP Distal Lateral Fibula 2.7/3.5mm 4H,Rt
 25,500.00  25,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.028-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 25,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  25,500 บาท

29 M/L Taper Reduced Nck Lenght S/O Sz 11
 69,900.00  69,900.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.029-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  69,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  69,900 บาท



30 LCP Proximal Humeral  3.5 mm 8 Hole
 31,800.00  31,800.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.030-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  31,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 31,800  บาท

31 Distal Redius 3 H (Rt)
 28,500.00  28,500.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.031-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 28,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,500  บาท

32 M/L Taper Reduced Nck Lenght X/O Sz 6
 35,000.00  35,000.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.032-66  5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  35,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 35,000  บาท

33 LCP Distal Medial Tibial  3.5mm 10H ,Lt
 28,500.00  28,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.033-66   5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 28,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  28,500 บาท

34 VA LCP Distal Radius (6Hole) 3 Hole,Right
 25,800.00  25,800.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.034-66   5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 25,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,800  บาท

35 CHA MP  Screw 6.5x40.0 mm
 49,400.00  49,400.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.035-66   5/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 49,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  49,400 บาท

36 สาย Redon  No. 9
 2,000.00  2,000.00

เฉพาะเจาะจง
ไบโอเท็ค เมดิคอลซิสเต็มส์ ไบโอเท็ค เมดิคอลซิสเต็มส์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.036-66   17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  2,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,000 บาท

37 LCP Distal Medial Tibial  3.5mm 8H ,Rt
 30,600.00  30,600.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.037-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  30,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,600  บาท

38 LCP Distal Lateral Fibula 2.7/3.5mm 5H,Rt
 24,300.00  24,300.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.038-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 24,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,300 บาท

39 Reduction Monoaxial  Screw 5.5X 40 mm
 45,400.00  45,400.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.039-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 45,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 45,400  บาท



40 Mini  screw O 1.5 X 9 mm.
 766.00  766.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.040-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 766  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 766  บาท

41 HA-Bone 10 cc
 8,000.00  8,000.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.041-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  8,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,000 บาท

42 Distal Radius 3 Hole Left
 28,800.00  28,800.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.042-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  28,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  28,800 บาท

43 LCP Distal Medial Tibial  3.5mm 12H ,Lt
 24,600.00  24,600.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.043-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  24,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,600 บาท

44 2.4/2.7 Distal Radius LCP 8 Holes.
 23,100.00  23,100.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.044-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  23,100 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  23,100 บาท

45 LCP Distal Medial Tibial  3.5mm 8H ,Lt
 30,300.00  30,300.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.045-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  30,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,300  บาท

46 LCP Distal Lateral Femoral 4.5/5.0mm 11H,Rt
 28,500.00  28,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.046-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  28,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  28,500 บาท

47 LCP Distal Lateral Femoral 4.5/5.0mm 5H,Rt
 27,900.00  27,900.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.047-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  27,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 27,900  บาท

48 LCP Distal Medial Tibial  3.5mm 4H ,Rt
 24,000.00  24,000.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.048-66   17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  24,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,000 บาท

49 LCP Distal Lateral Fibula 2.7/3.5mm 5H,Rt
 28,800.00  28,800.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.049-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  28,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  28,800 บาท



50 LCP Plate 3.5 mm 8 Hole
 22,500.00  22,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.050-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  22,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,500  บาท

51 3.5 mm Locking Screw 18 mm
 25,500.00  25,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.051-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  25,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,500  บาท

52 HA-Bone 10 cc
 4,000.00  4,000.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.052-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 4,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000  บาท

53 LCP Distal Lateral Anterior Tibia 3.5 mm 7H,Rt
 24,000.00  24,000.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.053-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 24,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,000 บาท

54 LCP Plate 3.5 mm 8 Hole
 25,500.00  25,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.054-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  25,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  25,500 บาท

55 LCP Proximal Lateral Tibia  4.5/5.0 6H/Lt.
 25,800.00  25,800.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.055-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  25,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,800  บาท

56 LCP Proximal Medial Tibia 3.5mm 4H,Rt
 25,500.00  25,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.056-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 25,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  25,500 บาท

57 LCP Distal Medial Tibial  3.5mm 6H ,Rt
 24,900.00  24,900.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.057-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  24,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,900 บาท

58 2.4/2.7 Distal Radius LCP 8 Holes.
 25,800.00  25,800.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.058-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 25,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  25,800 บาท

59 LCP Distal Medial Tibial  3.5mm 10H ,Lt
 26,100.00  26,100.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.059-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 26,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 26,100  บาท



60 LCP Proximal Humeral  3.5 mm 4  Hole
 30,300.00  30,300.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.060-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 30,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,300  บาท

61 LCP Distal Lateral Fibula 2.7/3.5mm 3H,Lt
 27,000.00  27,000.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.061-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 27,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  27,000 บาท

62 HA-Bone 10 cc
 8,000.00  8,000.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.062-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  8,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,000  บาท

63 FPS 2.7mm NC Fusion Plate Small(324-1293)
 29,300.00  29,300.00

เฉพาะเจาะจง
ไนน์ ไพน์ ไนน์ ไพน์

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.063-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  29,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  29,300 บาท

64 HA-Bone 10 cc
 8,000.00  8,000.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.064-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 8,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,000 บาท

65 M/L Taper Reduced Nck Lenght S/O Sz 10
 35,000.00  35,000.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.065-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 35,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  35,000 บาท

66 M/L Taper Reduced Neck Ext, Size 7.5
 35,000.00  35,000.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.066-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 35,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 35,000  บาท

67 AVENIR MULLER STEM 2 STANDARE
 34,000.00  34,000.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.067-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  34,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  34,000 บาท

68 Small DCP Plate (For 3.5 Screw) 6 Holes
 9,660.00  9,660.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.068-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  9,660 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  9,660 บาท

69 One Third Tubular plate 4 h
 10,545.00  10,545.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.069-66  17/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 10,545  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,545  บาท



70 Small DCP Plate (For 3.5 Screw) 4 Holes
 6,165.00  6,165.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.070-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  6,165 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,165  บาท

71 G7 OSSEOTI MULTIHOLE ACET SHELL 48MM C
 83,450.00  83,450.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.071-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  83,450 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  83,450 บาท

72 FEM.NG LPS FLEX PLR OPT.M.E. SX
 46,393.00  46,393.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.072-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  46,393 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  46,393 บาท

73 Tibia IM Nail 9x310 TC4 สีทอง
 14,700.00  14,700.00

เฉพาะเจาะจง
บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัก บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัก

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.073-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  14,700 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  14,700 บาท

74 HA-Bone 10 cc
 4,000.00  4,000.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.074-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  4,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,000 บาท

75 เลนส์แก้วตาเทียมพับไม่ได้ รุ่น SC6530 Power 24.0
 700.00  700.00

เฉพาะเจาะจง
แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.075-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 700  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 700  บาท

76 เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ รุ่น AR 40e Power 3.0
 17,300.00  17,300.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.076-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  17,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  17,300 บาท

77 เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ รุ่น SA 60 WF Power 14.0
 56,700.00  56,700.00

เฉพาะเจาะจง
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.077-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  56,700 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  56,700 บาท

78 Progrib Lt
 5,243.00  5,243.00

เฉพาะเจาะจง
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.078-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 5,243  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,243  บาท

79 2.7 mm Cortex Screw 10 mm
 600.00  600.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.079-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  600 บาท



80 2.7 mm Cortex Screw 28 mm
 600.00  600.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.080-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  600 บาท

81 HA-Bone 10 cc
 4,000.00  4,000.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.081-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 4,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000  บาท

82 Narrow DCP Plate  8 H
 3,835.00  3,835.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.082-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  3,835 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,835  บาท

83 Ioban 34x35 cm.
 47,936.00  47,936.00

เฉพาะเจาะจง
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.083-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 47,936  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  47,936 บาท

84 Redura regen dural repair patch20*30 mm
 4,815.00  4,815.00

เฉพาะเจาะจง
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.084-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 4,815  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,815 บาท

85 Cortical Screw 3.5x14 mm
 2,970.00  2,970.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.085-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  2,970 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,970  บาท

86 Broad DCP Plate 11  Holes
 3,335.00  3,335.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.086-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  3,335 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  3,335 บาท

87 บอลลูนถ่างขยาย CRE 18-20mmx80 mmx1800 mm
 21,000.00  21,000.00

เฉพาะเจาะจง
ฟิวเจอร์ เซอร์จิคอล ฟิวเจอร์ เซอร์จิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.087-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 21,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,000  บาท

88 Ligating clips Click'aV Plus Medium-Large : 20 Piece/Box
 32,100.00  32,100.00

เฉพาะเจาะจง
ออลเทค อินโนเวทีฟ โซลูชัน จ ากัด ออลเทค อินโนเวทีฟ โซลูชัน จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.088-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 32,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  32,100 บาท

89 ท่อถ่างขยายท่อน้ าดี ชนิดโลหะ Non Cover 10mmx80mm
 59,100.00  59,100.00

เฉพาะเจาะจง
ฟิวเจอร์ เซอร์จิคอล ฟิวเจอร์ เซอร์จิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.089-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 59,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 59,100  บาท



90 Small DCP Plate (For 3.5 Screw) 7 Holes
 5,530.00  5,530.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.090-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 5,530  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  5,530 บาท

91 Narrow DCP  7 Holes
 5,755.00  5,755.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.091-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 5,755  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  5,755 บาท

92 HA-Bone 10 cc
 8,000.00  8,000.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.092-66  18/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  8,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,000 บาท

93 LCP Proximal Medial Tibia 3.5mm 6H,Rt
 27,000.00  27,000.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.093-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  27,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  27,000 บาท

94 LCP Distal Medial Tibial  3.5mm 10H ,Rt
 26,100.00  26,100.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.094-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 26,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 26,100  บาท

95 LCP Proximal Tibia 3.5mm 14H,Lt
 33,000.00  33,000.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.095-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  33,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  33,000 บาท

96 HA-Bone 10 cc
 8,000.00  8,000.00

เฉพาะเจาะจง
เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.096-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  8,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,000 บาท

97 LCP Proximal Medial Tibia 3.5mm 4H,Lt
 28,500.00  28,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.097-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 28,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,500  บาท

98 LCP Proximal Tibia 3.5mm 8H,Lt
 25,500.00  25,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.098-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 25,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  25,500 บาท

99 M/L Taper Reduced Nck Lenght S/O Sz 6
 35,000.00  35,000.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.099-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 35,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 35,000  บาท



100 M/L Taper Reduced Nck Lenght S/O Sz 4
 35,000.00  35,000.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.100-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  35,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 35,000  บาท

101 LCP Proximal Medial Tibia 3.5mm 4H,Lt
 25,500.00  25,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.101-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  25,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,500  บาท

102 VA LCP Distal Radius (6Hole) 4H,Rt
 31,800.00  31,800.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.102-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 31,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 31,800  บาท

103 M/L Taper Reduced Nck Lenght S/O Sz 6
 35,000.00  35,000.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.103-66  19/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  35,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  35,000 บาท

104 Ti-Mini Straight Plates 16 Holes Rigid 1.
 10,300.00  10,300.00

เฉพาะเจาะจง
สุวรรณ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด สุวรรณ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.104-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  10,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  10,300 บาท

105 LCP Clavicle Plate 3.5  8 Holes Right
 27,700.00  27,700.00

เฉพาะเจาะจง
วันฮันเดรด เมดิคัล วันฮันเดรด เมดิคัล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.105-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  27,700 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  27,700 บาท

106 LCP Clavicle Plate 3.5  8 Holes Right
 22,900.00  22,900.00

เฉพาะเจาะจง
วันฮันเดรด เมดิคัล วันฮันเดรด เมดิคัล

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.106-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  22,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  22,900 บาท

107 Distal radius Volar LCP 2 holes Rt.
 27,300.00  27,300.00

เฉพาะเจาะจง
เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.107-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  27,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  27,300 บาท

108 2.7 Distal End Radius Locking Plate (VA) 3 Holes /Left
 29,300.00  29,300.00

เฉพาะเจาะจง
ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.108-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 29,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,300  บาท

109 Proximal Femoral Nail, anti-rotation, long, Right 11mm X 340mm
 28,000.00  28,000.00

เฉพาะเจาะจง
แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.109-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 28,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  28,000 บาท



110 1.5 Mini-l Locking Plate 8 Holes
 24,000.00  24,000.00

เฉพาะเจาะจง
ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.110-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  24,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,000 บาท

111 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 12.0 mm x 200 mm
 23,000.00  23,000.00

เฉพาะเจาะจง
แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.111-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  23,000 บาท

112 Proximal Femoral Nail, anti-rotation, long, Left 11mm X 340mm
 29,000.00  29,000.00

เฉพาะเจาะจง
แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.112-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  29,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  29,000 บาท

113 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 12.0 mm x 200 mm
 23,000.00  23,000.00

เฉพาะเจาะจง
แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.113-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,000  บาท

114 29 มม.ตัวตัดต่อล าไส้แบบวงกลม (CDH29A)
 14,980.00  14,980.00

เฉพาะเจาะจง
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.114-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  14,980 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  14,980 บาท

115 ไส้ตัวตัดเย็บล าไส้แบบโค้งอัตโนมัติ
 37,450.00  37,450.00

เฉพาะเจาะจง
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.115-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 37,450  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 37,450  บาท

116 K-Wire with Trocar Tip 1.4x150 mm
 4,950.00  4,950.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.116-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 4,950  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,950  บาท

117 Cortical Screw 3.5x16 mm
 5,000.00  5,000.00

เฉพาะเจาะจง
ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.117-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 5,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  5,000 บาท

118 LPS-FLEX GSF OPT SZ D-R
 46,393.00  46,393.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.118-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 46,393  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  46,393 บาท

119 FEM.NG LPS FLEX PRL OPT.M.D. SX
 46,393.00  46,393.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.119-66  25/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 46,393  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  46,393 บาท



120 PFNA Spiral Blade 80mm
 28,000.00  28,000.00

เฉพาะเจาะจง
แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.120-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 28,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,000  บาท

121 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 10.0 mm x 200 mm.
 24,000.00  24,000.00

เฉพาะเจาะจง
แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.121-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 24,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,000 บาท

122 LCP Distal Medial Tibial  3.5mm 8H ,Lt
 27,300.00  27,300.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.122-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 27,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 27,300  บาท

123 LCP Proximal Humeral  3.5 mm 5 Hole
 31,800.00  31,800.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.123-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 31,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  31,800 บาท

124 Distal Lateral Femoral 4.5/5.0mm 13H,Lt
 28,500.00  28,500.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.124-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  28,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  28,500 บาท

125 FEM.NG LPS FLEX PLR OPT.M.E. SX
 46,393.00  46,393.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.125-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  46,393 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  46,393 บาท

126 LCP Proximal Tibia 3.5mm 6H,Rt
 30,000.00  30,000.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.126-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 30,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  30,000 บาท

127 ZB 12/14 CoCr HD 36MM X +3.5
 59,900.00  59,900.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.127-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 59,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 59,900  บาท

128 FEM.NG LPS FLEX PRL OPT.DX
 46,393.00  46,393.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.128-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ  46,393 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 46,393  บาท

129 FEM.NG LPS FLEX PRL OPT.M.E. DX
 46,393.00  46,393.00

เฉพาะเจาะจง
ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.129-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 46,393  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  46,393 บาท



130 LCP Olecranon Plate 3.5mm 4H.Rt.
 31,800.00  31,800.00

เฉพาะเจาะจง
ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ผต.130-66  26/10/2022

ราคาท่ีเสนอ 31,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  31,800 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  49,450.00  49,450.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 49,450.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.001-66 ลงวันท่ี 6/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 49,450.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 49,450.00 บาท
2 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  21,000.00  21,000.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 21,000.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.002-66 ลงวันท่ี 6/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 21,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,000.00 บาท

3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  26,964.00  26,964.00 เฉพาะเจาะจง ดี สกายแล็ป ดี สกายแล็ป 26,964.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.003-66 ลงวันท่ี 6/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 26,964.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 26,964.00 บาท

4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  4,320.00  4,320.00 เฉพาะเจาะจง ทีจี เมดิซีส ส านักงานใหญ่
ทีจี เมดิซีส ส านักงานใหญ่ 4,320.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.004-66 ลงวันท่ี 6/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 4,320.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,320.00 บาท

5 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  22,800.00  22,800.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 22,800.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.005-66 ลงวันท่ี 6/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 22,800.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,800.00 บาท

6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  32,100.00  32,100.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 32,100.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.006-66 ลงวันท่ี 6/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 32,100.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 32,100.00 บาท

7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  18,600.00  18,600.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 
18,600.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.008-66 ลงวันท่ี 6/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 18,600.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,600.00 บาท
8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี

ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 4,000.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.009-66 ลงวันท่ี 6/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000.00 บาท

9 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  4,280.00  4,280.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา 4,280.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.007-66 ลงวันท่ี 6/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 4,280.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,280.00 บาท

10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  43,750.00  43,750.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 
43,750.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.010-66 ลงวันท่ี 6/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 43,750.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 43,750.00 บาท
11 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  70,000.00  70,000.00 เฉพาะเจาะจง ดี สกายแล็ป ดี สกายแล็ป 70,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.011-66 ลงวันท่ี 6/10/2565



ราคาท่ีเสนอ 70,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 70,000.00 บาท
12 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  37,450.00  37,450.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 37,450.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.012-66 ลงวันท่ี 17/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 37,450.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 37,450.00 บาท

13 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  96,000.00  96,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเนอร์ ย่ีเมดิคอล วินเนอร์ ย่ีเมดิคอล 96,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.013-66 ลงวันท่ี 17/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 96,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 96,000.00 บาท

14 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  21,000.00  21,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเนอร์ ย่ีเมดิคอล วินเนอร์ ย่ีเมดิคอล 21,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.014-66 ลงวันท่ี 17/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 21,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,000.00 บาท

15 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  81,000.00  81,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 
81,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.015-66 ลงวันท่ี 17/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 81,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 81,000.00 บาท
16 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  5,232.30  5,232.30 เฉพาะเจาะจง กิบไทย กิบไทย 5,232.30 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.017-66 ลงวันท่ี 17/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 5,232.30 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,232.30 บาท
17 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เมดิคอล ซัพพลาย พี.เมดิคอล ซัพพลาย 4,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.018-66 ลงวันท่ี 17/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000.00 บาท
18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  85,000.00  85,000.00 เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล เทคโนเมดิคัล 85,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.019-66 ลงวันท่ี 17/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 85,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 85,000.00 บาท
19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  4,800.00  4,800.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี

ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 4,800.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.020-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 4,800.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,800.00 บาท

20 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  69,600.00  69,600.00 เฉพาะเจาะจง พีเจบี เมดิคัล เทคโนโลยี
พีเจบี เมดิคัล เทคโนโลยี 69,600.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.021-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 69,600.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 69,600.00 บาท

21 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  40,500.00  40,500.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 40,500.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.022-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 40,500.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 40,500.00 บาท

22 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง
ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน เซลส์
แอนด์เซอร์วิสเซส

ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน เซลส์
แอนด์เซอร์วิสเซส 24,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.023-66 ลงวันท่ี 18/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 24,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,000.00 บาท
23 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  4,320.00  4,320.00 เฉพาะเจาะจง ทีจี เมดิซีส ส านักงานใหญ่

ทีจี เมดิซีส ส านักงานใหญ่ 4,320.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.024-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 4,320.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,320.00 บาท

24 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  6,912.00  6,912.00 เฉพาะเจาะจง พี.เมดิคอล ซัพพลาย พี.เมดิคอล ซัพพลาย 6,912.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.025-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 6,912.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,912.00 บาท

25 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  16,500.00  16,500.00 เฉพาะเจาะจง ดี สกายแล็ป ดี สกายแล็ป 16,500.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.026-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 16,500.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,500.00 บาท



26 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  4,280.00  4,280.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา 4,280.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.028-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 4,280.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,280.00 บาท

27 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เมดิคอล ซัพพลาย พี.เมดิคอล ซัพพลาย 8,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.029-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 8,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,000.00 บาท

28 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  7,200.00  7,200.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 7,200.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.030-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 7,200.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,200.00 บาท

29 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  8,208.00  8,208.00 เฉพาะเจาะจง พี.เมดิคอล ซัพพลาย พี.เมดิคอล ซัพพลาย 8,208.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.031-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 8,208.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,208.00 บาท

30 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  10,875.00  10,875.00 เฉพาะเจาะจง
ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน เซลส์
แอนด์เซอร์วิสเซส

ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน เซลส์
แอนด์เซอร์วิสเซส 10,875.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.032-66 ลงวันท่ี 26/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 10,875.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,875.00 บาท

31 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  18,250.00  18,250.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 18,250.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.034-66 ลงวันท่ี 26/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 18,250.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,250.00 บาท
32 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  4,320.00  4,320.00 เฉพาะเจาะจง ทีจี เมดิซีส ส านักงานใหญ่

ทีจี เมดิซีส ส านักงานใหญ่ 4,320.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.035-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 4,320.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,320.00 บาท

33 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  36,170.00  36,170.00 เฉพาะเจาะจง คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 36,170.00
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.036-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 36,170.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 36,170.00 บาท

วัสดุการแพทย์
1 วัสดุรายการแพทย์  45,000.00  45,000.00 เฉพาะเจาะจง เซฟฟา ดรักส์ เซฟฟา ดรักส์ 45,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด กพ.001-66 ลงวันท่ี 6/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 45,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 45,000 บาท
2 วัสดุรายการแพทย์  36,000.00  36,000.00 เฉพาะเจาะจง เซฟฟา ดรักส์ เซฟฟา ดรักส์ 36,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด กพ.002-65 ลงวันท่ี 6/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 36,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 36,000 บาท
3 วัสดุรายการแพทย์  29,400.00  29,400.00 เฉพาะเจาะจง เซฟฟา ดรักส์ เซฟฟา ดรักส์ 29,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด กพ.003-65 ลงวันท่ี 6/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 29,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,400 บาท
4 วัสดุรายการแพทย์  45,000.00  45,000.00 เฉพาะเจาะจง วีอาร์ ชัพพอร์ต วีอาร์ ชัพพอร์ต 45,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด กพ.004-65 ลงวันท่ี 6/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 45,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 45,000 บาท
5 วัสดุรายการแพทย์  46,000.00  46,000.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เมทริก พี เอส เมทริก 46,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด กพ.005-66 ลงวันท่ี 17/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 46,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 46,000 บาท



วัสดุทันตกรรม

1 วัสดุทันตกรรม  25,519.50  25,519.50
เฉพาะเจาะจง

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 25,519.50
 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ท.001-66 ลงวันท่ี 5/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 25,519.50 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,519.50 บาท
2 วัสดุทันตกรรม  9,416.00  9,416.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 9,416.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.002-66 ลงวันท่ี 5/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 9,416.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,416.00 บาท

3 วัสดุทันตกรรม  65,901.30  65,901.30
เฉพาะเจาะจง

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 65,901.30
 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ท.003-66 ลงวันท่ี 5/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 65,901.30 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 65,901.30 บาท

4 วัสดุทันตกรรม  5,350.00  5,350.00
เฉพาะเจาะจง

ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
 5,350.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ท.005-66 ลงวันท่ี 17/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 5,350.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,350.00 บาท
5 วัสดุทันตกรรม  8,500.00  8,500.00 เฉพาะเจาะจง เอส.ดี. ทันตเวช(1988)

เอส.ดี. ทันตเวช(1988) 8,500.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.006-66 ลงวันท่ี 17/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 8,500.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,500.00 บาท

6 วัสดุทันตกรรม  18,700.00  18,700.00 เฉพาะเจาะจง แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน
แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน 18,700.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.007-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 18,700.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,700.00 บาท

7 วัสดุทันตกรรม  17,230.00  17,230.00 เฉพาะเจาะจง เอส.ดี. ทันตเวช(1988)
เอส.ดี. ทันตเวช(1988) 17,230.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.008-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 17,230.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,230.00 บาท

8 วัสดุทันตกรรม  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน
แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน 15,000.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.009-66 ลงวันท่ี 25/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000.00 บาท

9 วัสดุทันตกรรม  20,000.00  20,000.00 เฉพาะเจาะจง เด็นท์-เมท เด็นท์-เมท 20,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.010-66 ลงวันท่ี 25/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,000.00 บาท

10 วัสดุทันตกรรม  11,650.00  11,650.00 เฉพาะเจาะจง ซีทีเอ็ม โกลเบิล ซีทีเอ็ม โกลเบิล 11,650.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.011-66 ลงวันท่ี 25/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 11,650.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,650.00 บาท

11 วัสดุทันตกรรม  50,400.00  50,400.00 เฉพาะเจาะจง เอส.ดี. ทันตเวช(1988)
เอส.ดี. ทันตเวช(1988) 50,400.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.012-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 50,400.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 50,400.00 บาท

12 วัสดุทันตกรรม  3,000.28  3,000.28 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,000.28 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.013-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 3,000.28 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,000.28 บาท

13 วัสดุทันตกรรม  1,647.80  1,647.80 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 1,647.80 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.014-66 ลงวันท่ี 26/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,647.80 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,647.80 บาท

วัสดุการแพทย์



1 กระดาษ EKG  21,300.00  21,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจแอนวาย บจก.เจแอนวาย 21,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.001-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,300 บาท

2 ซิลิโคนแมส  24,050.00  24,050.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูนิเมด บจก.ยูนิเมด 24,050 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.002-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,050 บาท

3 Spo2 sonser  18,000.00  18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีเมด หจก.เอสพีเมด 18,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.003-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,000 บาท

4 หม้อนอนสแตนเลส  5,750.00  5,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 5,750 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.004-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,750 บาท

5 ECG10 -Lead  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 5,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.005-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,500 บาท

6 ราวก้ันเตียง  44,000.00  44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 44,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.006-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 44,000 บาท

7 สาย Spo2 sensor  26,800.00  26,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 26,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.007-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 26,800 บาท

8 ปากกาเขียนเคร่ืองมือแพทย์  2,160.00  2,160.00 เฉพาะเจาะจง บจก เมทต้า อีควิปเม้นท์ บจก เมทต้า อีควิปเม้นท์ 2,160 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.008-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,160 บาท

9 สาย Spo2 sensor  4,900.00  4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 4,900 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.009-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,900 บาท

10 เกจ์ออกซิเจน  2,400.00  2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 2,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.010-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,400 บาท

11 Battery ส าหรับเคร่ือง AED  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. บลู โอเซ่ียน บจก. บลู โอเซ่ียน 4,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.011-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,500 บาท

12 Battery ส าหรับเคร่ืองส ารองไฟ  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตูล ไลท์ต้ิง ร้านสตูล ไลท์ต้ิง 1,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.012-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,500 บาท

13 Disposable  2,800.00  2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 2,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.013-66 ลงวันท่ี 19/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,800 บาท

14 Arm cuff  14,400.00  14,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 14,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.014-66 ลงวันท่ี 19/10/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,400 บาท

วัสดุส ำนักงำนเบ็ดเตล็ด
1 เก้าอ้ีพลาสติกแบบหนามีพนักพิงมียางกันล่ืน  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.007-66 ลงวันท่ี 20/10/2565



 ราคาท่ีเสนอ 1,200บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200บาท
2 ป้ายท่ีจอดรถ กจ.2020 สต 180.00            180.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.008-66 ลงวันท่ี 20/10/2565

 ราคาท่ีเสนอ 180 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 180 บาท
3 ช้ันเก็บเอกสาร 3 ช้ัน 1580 1,580 เฉพาะเจาะจง หจก.บุ๊คสตูล หจก.บุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.009-66 ลงวันท่ี 20/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 1,580 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,580 บาท
4 พลาสติกใส 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุ๊คสตูล หจก.บุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.010-66 ลงวันท่ี 20/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 1,450 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,450บาท
วัสดุไฟฟ้าสต๊อกคลัง

1 เทปพันสายไฟ 500.00            500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโบ๊ท ราคาท่ีตกลงซ้ือ   500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ฟ.001-66ลงวันท่ี 03/10/2565

2 หลอดไฟ 18 W 12,500.00        12,500.00      เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟ้า ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12500 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ฟ.002-66 ลงวันท่ี 10/10/2565 

วสัดุไฟฟ้านอกคลงั
1 ล าโพง 10,850.00            10,850.00          เฉพาะเจาะจง 99การไฟฟ้าและเสียง ราคาท่ีตกลงซ้ือ   18,050บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด ตก.001-66ลงวนัท่ี 03/10/2565

2 ปืนเป่าลม 955.00                 955.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลรุ่งเรือง ราคาท่ีตกลงซ้ือ   18,050บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด ตก.002-66 ลงวนัท่ี 11/10/2565 

วสัดุก่อสร้างสต๊อกคลงั
1 สะดืออ่างลา้งหนา้ 1,000.00              1,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านโบท๊ ราคาท่ีตกลงซ้ื 1000 เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด กส.001-66 08/10/2565

2 ก๊อกฝักบวั 6,440.00              6,440.00            เฉพาะเจาะจง ร้านโบท๊ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6440 เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด กส.002-66 10/10/2565 

3 แป้นเกา้อ้ีท  างาน 19,000.00            19,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19000 เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด กส.003-66 15/10/2565

จ้ำงเหมำบริกำร
1 จ้างซ่อมเตาแก๊ส  30,430.00  30,430.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนชัย เขาทอง นายรัตนชัย เขาทอง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0001-66 ลงวันท่ี 17/10/2565

ราคาท่ีเสนอ 30,430 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 30,430 บาท

2 จ้างตัดก่ิงไม้  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเร๊ะ แดงกุล นายเร๊ะ แดงกุล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0002-66 ลงวันท่ี 17/10/2565
ราคาท่ีเสนอ  4,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 4,000 บาท



3 จ้างเหมาติดต้ังระบบสาย  10,900.00  10,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.นายน์คอม บ.นายน์คอม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0003-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 10,900.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 10,900.00 บาท

4 ตรายาง ช่ือ ส าเนาถูกต้อง  670.00  670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท าตรายาง ร้านรับท าตรายาง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0004-66 ลงวันท่ี 18/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 670.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 670.00 บาท

5 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0006-66 ลงวันท่ี 3/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 2000.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 2000.00 บาท

6 ค่าบริการเดเบ้ิล  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นทีวีสตูลเคเบ้ิล หจก.เอ้นทีวีสตูลเคเบ้ิล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0007-66 ลงวันท่ี 3/10/2565
ราคาท่ีเสนอ  6,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 6,000 บาท

7 ค่าบริการโทรคมนาคม  57,148.70  57,148.70 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0008-66 ลงวันท่ี 3/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 57,148.70 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 57,148.70 บาท

8 จ้างเหมาบริการสอบเทียม  92,500.00  92,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแดล เซ็นเตอร์ บ.ไบโอแดล เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0009-66 ลงวันท่ี 25/10/2565
เคร่ืองมือปฎิบัติงานทาง ราคาท่ีเสนอ 92,500.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 92,500.00 บาท
เทคนิคการแพทย์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1 เคร่ืองปรับอากาศติดผนัง  21,000.00  21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค แอร์เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.001-66 ลงวันท่ี 27/10/2565

ขนาด 19,000 BTU ราคาท่ีเสนอ 21,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,000 บาท
2 เคร่ืองปรับอากาศชนิด

ขาแขวนขนาด 36000 BTU  21,000.00  21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค แอร์เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.002-66 ลงวันท่ี 27/10/2565
ราคาท่ีเสนอ 21,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,000 บาท

3 เคร่ืองปรับอากาศติดผนัง  33,600.00  33,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค แอร์เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.003-66 ลงวันท่ี 27/10/2565
ขนาด 13,000 BTU ราคาท่ีเสนอ 33,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 33,600 บาท
จ านวน 2 เคร่ือง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
1 ชุดไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์  10,500.00  10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าร 99 การไฟฟ้าและเสียง ร้าร 99 การไฟฟ้าและเสียง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คฟ.001-66 ลงวันท่ี 11/10/2565



จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอ 10,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,200 บาท

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
1 ต่อเติมพ้ืนท่ีให้บริการผู้ป่วยห้องจ่ายยาใน 150,000          150,000         เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จชน.001-66

ราคาท่ีเสนอ  150,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  150,000 บาท ลงวันท่ี  7 ตุลาคม 2565

2 ซ่อมวอลเปเปอร์ห้องพิเศษหอผู้ป่วย 29,000            29,000           เฉพาะเจาะจง ดีไซน์โฮม ดีไซน์โฮม ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จชน.002-66
กุมารเวชกรรม ๔ ห้อง ราคาท่ีเสนอ 29,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  29,000 บาท ลงวันท่ี  7 ตุลาคม 2565

3 ซ่อมเปล่ียนโช้คประตูบานสวิงห้องการเงิน 237,000          237,000         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.อี.เอ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ที.อี.เอ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จชน.003-66
ราคาท่ีเสนอ 237,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 237,000 บาท ลงวันท่ี  7 ตุลาคม 2565

4 ติดต้ังประตูอลูมิเนียมห้องน้ า ขนาด 4,500             4,500            เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จชน.004-66
70 x 203 ซม. ราคาท่ีเสนอ  4,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  4,500 บาท ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2565

5 ติดต้ังประตูเล่ือนสไลด์ เปิด - ปิด 4,000             4,000            เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จชน.005-66
ส าหรับส่งของ ราคาท่ีเสนอ  4,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  4,000 บาท ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2565

6 เปล่ียนโช้คลมประตูบานเล่ือน er 3,000             3,000            เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จชน.006-66
ราคาท่ีเสนอ  3,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,000 บาท ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2565

7 ติดต้ังประตูอลูมิเนียมบานแขวน 20,000            20,000           เฉพาะเจาะจง ดีนกระจกอลูมิเนียม  ดีนกระจกอลูมิเนียม  ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จชน.007-66
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 ชุด ราคาท่ีเสนอ  20,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  20,000 บาท ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2565

8 จ้างท าโรงเก็บครุภัณฑ์ จ านวน 1 หลัง 175,000          175,000         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.อี.เอ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ที.อี.เอ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จชน.008-66
ราคาท่ีเสนอ 175,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 175,000 บาท ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2565


