
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ 
(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงจ้ำงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1 ไม้พันส ำลี 50,559.00        50,559.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอันหงวน ร้ำนอันหงวน รำคำที่เสนอไม่สูงกว่ำวงเงิน ใบส่ังจ้ำงเลขที่ งบ.0013-66

26 รำยกำร รำคำที่เสนอ  50,559 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  50,559 บำท ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565
2 น  ำด่ืม ขนำด 600 มล 12,000.00        12,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟ้ำใสวอเตอร์ ร้ำนฟ้ำใสวอเตอร์ รำคำที่เสนอไม่สูงกว่ำวงเงิน ใบส่ังจ้ำงเลขที่ งบ.0014-65

1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  12,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  12,000 บำท ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565
3 สบู่เหลวล้ำงมือ 3,800 มล. 12,864.00        12,864.00      เฉพำะเจำะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ รำคำที่เสนอไม่สูงกว่ำวงเงิน ใบส่ังจ้ำงเลขที่ งบ.0072-65

1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  12,864 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  12,864 บำท ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565

วัสดุส ำนักงำน
1 ซองพลำสติกใส่เอกสำร 25,130.00        25,130.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพินิจพิทยำ ร้ำนพินิจพิทยำ รำคำที่เสนอไม่สูงกว่ำวงเงิน ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ส.0004-66

18 รำยกำร รำคำที่เสนอ  25,130 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  25,130 บำท ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์
1 หมึกปริ นเตอร์ 92,230.00        92,230.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด รำคำที่เสนอไม่สูงกว่ำวงเงิน ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ต.0003-66

1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  92,230 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  92,230 บำท ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565

วัสดุเคร่ืองบริโภค
1 น  ำมันพืชส ำหรับทอด 1 ลิตร 43,430.00        43,430.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอันหงวน ร้ำนอันหงวน รำคำที่เสนอไม่สูงกว่ำวงเงิน ใบส่ังจ้ำงเลขที่ บอ.0012-66

10 รำยกำร รำคำที่เสนอ  43,430 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 43,430 บำท ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2565

จ้ำงเหมำบริกำร
1 จ้ำงเหมำขนขยะมูลฝอย 1,800.00          1,800.00       เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล ส ำนักงำนเทศบำลเมืองสตูล รำคำที่เสนอไม่สูงกว่ำวงเงิน ใบส่ังจ้ำงเลขที่ จช.0011-66

1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,800 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,800 บำท ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบปี 
กลุ่มงำนพัสดุ  โรงพยำบำลสตูล

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2565



วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์  5,000.00  5,000.00
เฉพำะเจำะจง

โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซำยด์ โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซำยด์
เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

วล.054-66 ลงวันที่ 1/12/2565

รำคำที่เสนอ 5,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 5,000.00 บำท
2 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์  81,000.00  81,000.00 เฉพำะเจำะจง อำร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ อำร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด วล.056-66 ลงวันที่ 1/12/2565

รำคำที่เสนอ 81,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 81,000.00 บำท

3
วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

 26,000.00  26,000.00
เฉพำะเจำะจง

อำร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์
อำร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 
26,000.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

วล.057-66 ลงวันที่ 1/12/2565

รำคำที่เสนอ 26,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 26,000.00 บำท

วัสดุกำรแพทย์
1 วัสดุรำยกำรแพทย์  23,000.00  23,000.00 เฉพำะเจำะจง พี เอส เมทริก พี เอส เมทริก 23,000 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด กพ.044-65 ลงวันที่ 6/12/2565

รำคำที่เสนอ 23,000 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 23,000 บำท

วัสดุกำรแพทย์
1 กระดำษกรำฟ  4,800.00  4,800.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ริคโค้ เวอร์วิส บจก.ริคโค้ เวอร์วิส 4,800 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.024-66 ลงวันที่2/12/2565

รำคำที่เสนอ 4,800 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 4,800 บำท

2 Battery Omron  850.00  850.00 เฉพำะเจำะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 850 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.025-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 850 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 850บำท

3 Elbow 15M-22 M/15F  2,400.00  2,400.00 เฉพำะเจำะจง บจก. เอ็ม ซีเจ แอนด์ชั่น บจก. เอ็ม ซีเจ แอนด์ชั่น 2,400 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.026-66 ลงวันที่2/12/2565

รำคำที่เสนอ 2,400 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 2,400 บำท

4 T334051 QD-JM4  3,500.00  3,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 3,500 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.027-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 3,500 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 3,500 บำท

5 สำย Spo2 sensor  4,900.00  4,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 4,900 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.028-66 ลงวันที่2/12/2565



รำคำที่ตกลงซื อ 4,900 บำท

6 กระดำษ EKG  4,000.00  4,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เจแอนวำย บจก.เจแอนวำย 4,000 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.029-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่ตกลงซื อ 4,000 บำท

7 กระบอกตวง  4,500.00  4,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 4,500 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.030-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่ตกลงซื อ 4,500 บำท

8 สำย Spo2 sensor  4,900.00  4,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 4,900 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.031-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่ตกลงซื อ 4,900 บำท

9 กระดำษส ำหรับเคร่ืองวัดควำมดันสอดแขน9,000.00          9,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก. กรำวิตี กู๊ด บจก. กรำวิตี กู๊ด 9,000 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.032-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 9,000 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 9,000 บำท

10 แผ่นเคล่ือนย้ำยผู้ป่วย 14,500.00        14,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 14,500 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.033-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 14,500 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 14,500 บำท

11 สำย Spo2 sensor 15,500.00        15,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอสพีเมด หจก.เอสพีเมด 15,500 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.034-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 15,500 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 15,500 บำท

12 Battery ส ำหรับเคร่ืองส ำรองไฟ  8,250.00  8,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสตูล ไลท์ติ ง ร้ำนสตูล ไลท์ติ ง 8,250 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.035-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 8,250 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 8,250 บำท

13 Gabarith 8,000.00          8,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก. เมดิทอป 8,000 บำท บจก. เมดิทอป 8,000 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.036-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 8,000 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 8,000 บำท

14
Spectrom Lppro 33,000.00        33,000.00      

เฉพำะเจำะจง บจก. ไอโอเอ็ม โพรดักส์
บจก. ไอโอเอ็ม โพรดักส์ 33,000 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.037-66 ลงวันที่2/12/2565

รำคำที่เสนอ 33,000 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 33,000 บำท

15 กระเปำะเคร่ือง Vaccuuc 5,760.00          5,760.00       เฉพำะเจำะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 5,760 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.038-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 5,760 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 5,760 บำท



16 แผ่นน ำไฟฟ้ำส ำหรับเคร่ืองกระตุก 24,000.00        24,000.00      เฉพำะเจำะจง บจก.บลูโอเซ่ียน บจก.บลูโอเซ่ียน 24,000 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.039-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 24,000 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 24,000 บำท

17
Disposoble 24,000.00        24,000.00      

เฉพำะเจำะจง บจก. เกทเวย์ เฮลแคร์ บจก. เกทเวย์ เฮลแคร์ 24,000 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.040-66 ลงวันที่2/12/2565

รำคำที่เสนอ 24,000 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 24,000 บำท

18 Proline pipette 10,700.00        10,700.00      เฉพำะเจำะจง บจก. กิบไทย บจก. กิบไทย 10,700 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.041-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 10,700 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 10,700 บำท

19 Battery 36,000.00        36,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 36,000 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.042-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 36,000 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 36,000 บำท

20 set Aviov2 115,000.00      115,000.00    เฉพำะเจำะจง บจก.สไปโรเมด บจก.สไปโรเมด 115,000 บำท เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ว.043-66 ลงวันที่2/12/2565
รำคำที่เสนอ 23,000 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 115,000 บำท

วัสดุส ำนักงำนเบ็ดเตล็ด
1 ซองซิปใส 385.00            385.00          เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมแม๊คโคร บริษัทสยำมแม๊คโคร เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.031-66 ลงวันที่ 8/12/2565

รำคำที่เสนอ 385 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 385 บำท
2 กระดำษกำร์ดสี ขนำด A4 540.00            540.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนพินิจพิทยำ ร้ำนพินิจพิทยำ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.032-66 ลงวันที่ 8/12/2565

รำคำที่เสนอ 540 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 540 บำท
3 สติกเกอร์ ขำว-แดง 1,190.00          1,190.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพินิจพิทยำ ร้ำนพินิจพิทยำ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.033-66 ลงวันที่ 8/12/2565

รำคำที่เสนอ 1,190 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 1,190 บำท
4 ฟิล์มกันแสง 9,685.00          9,685.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.035-66 ลงวันที่ 8/12/2565

รำคำที่เสนอ 9,685 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 9,685 บำท
5 ไวนิลพร้อมติดตั ง 5,030.00          5,030.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.036-66 ลงวันที่ 8/12/2565

รำคำที่เสนอ 600 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 600 บำท
6 กลเหลำติดสอแบบตั งโต๊ะ 520 520 เฉพำะเจำะจง หจก.บุ๊คสตูล หจก.บุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.037-66 ลงวันที่ 8/12/2565

รำคำที่เสนอ 520 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 520 บำท
7 สติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด 500.00            500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.039-66 ลงวันที่ 8/12/2565

รำคำที่เสนอ 500 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 500 บำท



8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,เดลิดิว 600.00            600.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนังสือต้นไม้ ร้ำนหนังสือต้นไม้ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.040-66 ลงวันที่ 8/12/2565
รำคำที่เสนอ 600 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 600 บำท

9 ติดสติกเกอร์ฝ้ำ 17,505.00        17,505.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.041-66 ลงวันที่ 8/12/2565
รำคำที่เสนอ 17,505 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 17,505 บำท

10 ป้ำยไวนิล รัชกำลที่ 10 3,300.00          3,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.042-66 ลงวันที่ 9/12/2565
รำคำที่เสนอ 3,300 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 3,300 บำท

11 สติกเกอร์พลำสวู๊ด 1,200.00          1,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.043-66 ลงวันที่ 9/12/2565
รำคำที่เสนอ 1,200 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 1,200บำท

12 สต๊ิกเอร์พลำสวู๊ดสีขำว 9,380.00          9,380.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.044-66 ลงวันที่ 9/12/2565
รำคำที่เสนอ 9,380 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 9,380 บำท

13 สติกเกอร์สีน  ำเงิน 8,830.00          8,830.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง ร้ำนเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด บส.045-66 ลงวันที่ 9/12/2565
รำคำที่เสนอ 8,830 บำท  รำคำที่ตกลงซื อ 8,830บำท

วัสดุไฟฟ้ำนอกคลัง
1 หลอดไฟ 18 W LED 19,500.00        19,500.00      เฉพำะเจำะจง สตูลไลท์ติ งโดยโกแตกกำรไฟฟ้ำ รำคำที่ตกลงซื อ 19500 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ฟ.003-66 ลงวันที่ 01/12/2565 

2 หลอดใส 9 W 1,000.00          1,000.00       เฉพำะเจำะจง สตุลไลท์ติ งโดยโกแตกกำรไฟฟ้ำ รำคำที่ตกลงซื อ 1000 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ฟ.004-66 ลงวันที่ 06/12/2565 

วัสดุก่อสร้ำงนอกคลัง
1 กำวซีเมนต์เหล็ก 120.00            120.00          เฉพำะเจำะจง เจริญพำนิชย์ รำคำที่ตกลงซื อ 120 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ตก.008-66 07/12/2565 

2 ก๊อกอ่ำงล้ำงหน้ำ 8,600.00          8,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนโบ๊ท รำคำที่ตกลงซื อ 8600 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด กส.008-66  01/12/2565 

3 ก๊อกซิงค์ตัว C1/2" 5,765.00          5,765.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนโบ๊ท รำคำที่ตกลงซื อ 5765 เป็นผู้เสอรำคำต่ ำสุด กส.009-66 01/12/2565

4 ฝำครอบ PVC 1/2" 4,180.00          4,180.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญพำนิชบ์ รำคำที่ตกลงซื อ 4180 เป็นผู้เสอรำคำต่ ำสุด กส.010-66 01/12 /2565

5 ก๊อกอ่ำง 8,600.00          8,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญพำนิชบ์ รำคำที่ตกลงซื อ 8600 เป็นผู้เสอรำคำต่ ำสุด กส.011-66 09/12/2565

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1 โต๊ะท ำงำน ขนำด 120 ซม.  3,500.00  3,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้ำนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด คส.015-66 ลงวันที่ 02/12/2565

เก้ำอี ท ำงำนมีพนักพิง  2,000.00  2,000.00 รำคำที่เสนอ 5,500 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 5,500 บำท



ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1 โทรทัศน์สี สมำร์ททีวี ขนำด 42 นิ ว  10,100.00  10,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กรุงสยำมซุปเปอร์ หจก.กรุงสยำมซุปเปอร์ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด คฆ.001-66 ลงวันที่ 02/12/2565

รำคำที่เสนอ 10,100 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 10,100 บำท
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

1 ตู้เย็นขนำด 5.6 คิว  5,700.00  5,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กรุงสยำมซุปเปอร์ หจก.กรุงสยำมซุปเปอร์ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด คง.001-66 ลงวันที่ 02/12/2565
เคร่ืองท ำน  ำอุ่น 3500 วัตต์  2,400.00  2,400.00 รำคำที่เสนอ 8,100 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 8,100 บำท

2 หม้อต้มน  ำสแตนเลส ขนำด 50 ลิตร  31,500.00  31,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โอเอ็กเมดิคอลซำยน์ หจก.โอเอ็กเมดิคอลซำยน์ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด คง.002-66 ลงวันที่ 02/12/2565
รำคำที่เสนอ 31,500 บำท รำคำที่ตกลงซื อ 31,500 บำท


