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วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงจ้ำงเหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์
1 ซ่อมเคร่ืองจ้ีและตัดช้ินเน้ือ Covidian 177,165.78   177,165.78    เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH ประเทศไทย จ ากัด บริษัท DKSH ประเทศไทย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7019-66 ลงวันท่ี 7/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 177,165.78 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 177,165.78 บาท
2 ซ่อมเคร่ืองป้ัมลมชนิดไร้น้ ามัน HITACHI 49,755.00     49,755.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นัม เทค เมด จ ากัด บริษัท นัม เทค เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7020-66 ลงวันท่ี 7/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 49,755 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 49,755 บาท
3 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจ Vela 2/53 86,000.00     86,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7021-66 ลงวันท่ี 7/11/2565

ราคาท่ีเสนอ   26,125 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  26,125 บาท
4 ซ่อมเคร่ือง Syring Pump 7/61 9,200.00       9,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7022-66 ลงวันท่ี 7/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 9,200 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 9,200 บาท
5 ซ่อมเคร่ือง Syring Pump 3/61 14,250.00     14,250.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7023-66 ลงวันท่ี 7/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 14,250 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 14,250 บาท
6 ซ่อมเคร่ือง Syring Pump  4/64 6,500.00       6,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7024-66 ลงวันท่ี 7/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 6,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 6,500 บาท
7 ซ่อมเคร่ืองอบพลาสม่า Namwiwat 12,283.60     12,283.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มหาชนบริษัท น าวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มหาชนเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7025-66 ลงวันท่ี 7/11/2565

ราคาท่ีเสนอ  12,283.60  บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  12,283.60  บาท
8 ซ่อมเคร่ือง BONE CLAMP 2,350.00       2,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเนอร์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ซินเนอร์ เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7026-66 ลงวันท่ี 7/11/2565

ราคาท่ีเสนอ  2,350 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  2,350 บาท
9 ซ่อมตู้แรงดันลบ 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลรุ่งเรือง หจก.สตูลรุ่งเรือง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จค.7027-66 ลงวันท่ี 21/11/2565

ราคาท่ีเสนอ  1,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,000 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1 สบู่ก้อน ขนาด 75 กรัม 31,106.00     31,106.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0005-66

13 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,106 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  31,106 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2566
2 น้ าด่ืม ขนาด 600 มล. 12,000.00     12,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าใสวอเตอร์ ร้านฟ้าใสวอเตอร์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0006-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  12,000 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2566
3 ผ้าขนหนู ขนาด 12 x 12 น้ิว 9,900.00       9,900.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวมุทิตา  จันทรัตน์ นางสาวมุทิตา  จันทรัตน์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0007-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  9,900 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบปี 
กลุ่มงำนพัสดุ  โรงพยำบำลสตูล
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565



4 หจก.รุ่งทรัพย์มาร์เก็ตต้ิง 61,200.00     61,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งทรัพย์มาร์เก็ตต้ิง หจก.รุ่งทรัพย์มาร์เก็ตต้ิง ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0008-66
3  รายการ ราคาท่ีเสนอ  61,200 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  28,800 บาท ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

5 บริษัท นิวเวิลด์ แพคเกจจ้ิงฯ 28,800.00     28,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเวิลด์ แพคเกจจ้ิงฯ บริษัท นิวเวิลด์ แพคเกจจ้ิงฯ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0009-66
1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  28,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  28,800 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2566

6 บริษัท หาดใหญ่ซัพพลายส์ฯ 29,900.00     29,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท หาดใหญ่ซัพพลายส์ฯ บริษัท หาดใหญ่ซัพพลายส์ฯ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0010-66
2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  29,900 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2566

7 พี พี ซัพพลาย 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง พี พี ซัพพลาย พี พี ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0011-66
1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  8,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  8,000 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2566

8 ร้านลูกไม้ 660.00         660.00         เฉพาะเจาะจง ร้านลูกไม้ ร้านลูกไม้ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี งบ.0012-66
1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  660 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  660 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2566

วัสดุงำนบ้ำนฯ(นอกคลัง)
1 กระดาษเช็ดมือ 3,535.00       3,535.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0016-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,535 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,535 บาท ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565
2 ถ่านนาฬิกาจับเวลา LR 44 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจง สตูลไลท์ต้ิง โดยโกแตก การไฟฟ้า สตูลไลท์ต้ิง โดยโกแตก การไฟฟ้า ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0017-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  300 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  300 บาท ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565
3 ไม้ดันฝุ่น ชนิดเปียกฆ่าเช้ือ 595.00         595.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0018-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  595 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  595 บาท ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565
4 ถังบีบน้ า ขนาด 24 ลิตร 1,658.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ี แอนด์ แม็กซิม่ัมฯ บริษัท ควอลิต้ี แอนด์ แม็กซิม่ัมฯ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0019-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,658.50 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  1,658.50 บาท ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565
5 ถังน้ าด่ืมพลาสติก 20 ลิตร 1,900.00       1,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมสโตย ร้านน้ าด่ืมสโตย ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0019-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,900.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  1,900.00 บาท ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565
6 ผ้าม่านรางโค้งก้ันเตียงผู้ป่วย 5,650.00       5,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซด์โฮม ร้านดีไซด์โฮม ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0023-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,650.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  5,650.00 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565
7 น้ ายาดีเทอร์เจน 20 ลิตร 63,911.10     63,911.10     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กโคเคม จ ากัด บริษัท เอ็กโคเคม จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0024-66

5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  63,911.10 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  63,911.10 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565
8 ถ้วยน่ึงพลาสติก 27,200.00     27,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0026-66

9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,200 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  63,911.10 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565
9 ถังขยะพลาสติก 35 ลิตร 4,800.00       4,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0027-66

2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  4,800.00 บาท ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565
10 ช้อนกลางสแตนเลส 7,300.00       7,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอันหงวน ร้านอันหงวน ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตบ.0027-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,300 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  7,300.00 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565



วัสดุส ำนักงำน
1 กระดาษต่อเน่ือง 9.5x11 2 ช้ัน 27,456.00     27,456.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจพิทยา ร้านพินิจพิทยา ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ส.0002-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,456 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  27,456 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 65,400.00     65,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี หจก.นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ส.0003-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  65,400 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  65,400 บาท ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์
1 หมึกปร้ินเตอร์ 79 A 81,000.00     81,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ ากัด บริษัท นายน์คอม จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ต.0002-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  81,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  81,000 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565

วัสดุส ำนักงำนแบบพิมพ์
1 สติกเกอร์ ขนาด 2.5 x 5 ซม. 78,600.00     78,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี เมดดิเทค หจก.เอส พี เมดดิเทค ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี พ.0004-66

5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  78,600.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  78,600.00 บาท ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565
2 บันทึกการพยาบาล I.C.U 30,650.00     30,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพิมพ์ ร้านสตูลการพิมพ์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี พ.0005-66

7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,650.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  30,650.00 บาท ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565

วัสดุส านักงานแบบพิมพ์
(นอกคลัง) 

1 แบบบันทึกการวางแผนจ าหน่าย 3,600.00       3,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพิมพ์ ร้านสตูลการพิมพ์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตพ.0004-66
2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,600.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,600.00 บาท ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

2 บันทึกการพยาบาลหลอดเลือดสมอง 1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพิมพ์ ร้านสตูลการพิมพ์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ตพ.0005-66
1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,200.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  1,200.00 บาท ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

3 แบบพิมพ์ใบ TB Card 3,250.00       3,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลการพิมพ์ ร้านสตูลการพิมพ์ ใบส่ังจ้างเลขท่ี ตพ.0006-66
1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,250.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง  3,250.00 บาท ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

วัสดุเคร่ืองบริโภค
1 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 47,850.00     47,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือ ร้านท่าเรือ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0008-66

2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  47,850 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 47,850 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565
2 เจ็น-ดีเอ็ม 2.5 Kg 41,730.00     41,730.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0009-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  41,730 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 41,730 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565
3 นมโฟรโมสต์จืด 180 มล. 12,730.00     12,730.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0010-66



1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,730 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 12,730 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565
4 เคร่ืองซองเนสวิต้าน้ าตาลน้อย 7,001.00       7,001.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สินเกียรติธานี จ ากัด บริษัท สินเกียรติธานี จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0011-66

6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,001 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 7,001 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565
5 ไข่ไก่เบอร์ 2 48,780.00     48,780.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99ฯ บริษัท ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99ฯ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี บอ.0012-66

ราคาท่ีเสนอ  48,780 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 48,780 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
1 แก๊สหุงต้ม 48 กก. 10,672.00     10,672.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ชพ.0005-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  10,672 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 10,672 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565
2 แก๊สหุงต้ม 48 กก. 5,336.00       5,336.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ชพ.0006-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,336 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,336 บาท ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2565
3 แก๊สหุงต้ม 48 กก. 240,120.00   240,120.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด บริษัท แก๊สสตูล จ ากัด ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี ชพ.0007-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  240,120 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 240,120 บาท ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565

จ้ำงเหมำบริกำร
1 จ้างเหมาขนส่งอาหารผู้ป่วย 3,600.00       3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายสุเชษฐ์  พิศแลงาม นายสุเชษฐ์  พิศแลงาม ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จช.0007-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,600 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,600 บาท ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565
2 จ้างเหมาขนขยะมูลฝอย 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล ส านักงานเทศบาลเมืองสตูล ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จช.0008-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,800 บาท ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565
3 จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยติดเช้ือ 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธนาวุธ  ไชยยันต์ นายธนาวุธ  ไชยยันต์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จช.0009-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,000 บาท ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565
4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร A4 31,205.76     31,205.76     เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.โปรดักส์ ร้านพี.เอส.โปรดักส์ ราคาท่ีเสนอไม่สูงกว่าวงเงินใบส่ังจ้างเลขท่ี จช.0010-66

1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,205.76 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 31,205.76 บาท ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565

วัสดุการแพทย์
1 HISTOACRY B 0.5 ML 5PC/PK  4,815.00  4,815.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ผต.131-66  4/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  4,815 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,815  บาท
2 Bone cement  R+G  66,000.00  66,000.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด    ผต.132-66   4/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 66,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  66,000 บาท
3 เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ รุ่น SA 60 WF Power 11.0 64,800.00  64,800.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด     ผต.133-66      4/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  64,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  64,800 บาท
4 Centurio Gravity Pack.Basic  9,630.00  9,630.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ผต.134-66  4/11/2022



ราคาท่ีเสนอ 9,630  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  9,630 บาท
5 Distal Medial Tibia 9 H (Lt)  24,600.00  24,600.00 เฉพาะเจาะจง เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ผต.135-66  4/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 24,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,600  บาท
6 Spongostand Standard  11,128.00  11,128.00 เฉพาะเจาะจง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ

ไทย)
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.136-66  4/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  11,128 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,128  บาท

7 WECHSELSET FUR PERKUTANE NEPHROSTOMIE 10 CH 21,600.00  21,600.00 เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ เมดิคอล อินเตอร์ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  ผต.137-66 4/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 21,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  21,600 บาท

8 เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ รุ่น SA 60 WF power 21.0 2,700.00  2,700.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.138-66 4/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  2,700 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,700 บาท

9 เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ รุ่น SA 60 WF power 23.5 2,700.00  2,700.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.139-66 4/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  2,700 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,700  บาท

10 PFC SIGMA CR NPOR FEM LT SZ 2.5  43,000.00  43,000.00 เฉพาะเจาะจง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.140-66   7/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  43,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  43,000 บาท

11 Distal Fibula LCP 3 Holes L  24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.141-66  7/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  24,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,000  บาท

12 Distal radius Volar LCP 3 holes Lt.  30,300.00  30,300.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.142-66  7/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 30,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,300  บาท

13 Distal radius Volar LCP 3 holes Rt.  28,500.00  28,500.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.143-66 7/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 28,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  28,500 บาท

14 Proximal Humerus LCP 3 Holes  28,800.00  28,800.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.144-66  7/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 28,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,800  บาท

15 Proximal Humerus LCP 5 Holes  31,800.00  31,800.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.145-66  7/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  31,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 31,800  บาท

16 Ti-Mini Straight Plates 16 Holes Rigid 1.  7,620.00  7,620.00 เฉพาะเจาะจง สุวรรณ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด สุวรรณ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.146-66  7/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 7,620  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  7,620 บาท

17 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.147-66  7/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  23,000 บาท
18 LCP Distal Ulna 2.0,Hooks,7h/L46m  30,830.00  30,830.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.148-66  7/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 30,830  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  30,830 บาท
19 LCP 4.5/5.0, Broad 10 holes  21,030.00  21,030.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.149-66   7/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 21,030  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,030  บาท



20 MT Calcaneal Locking Plate,Small,Right
 37,400.00  37,400.00

เฉพาะเจาะจง
แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.150-66  7/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 37,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 37,400  บาท
21 HA-Bone 10 cc  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง เอชเอ เมดิคอล เอชเอ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.151-66  7/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 4,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,000 บาท
22 VA LCP Distal Radius (6Hole) 3 H,Lt  25,800.00  25,800.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.152-66  7/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  25,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  25,800 บาท
23 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.153-66  7/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 25,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,800  บาท
24 M/L Taper Reduced Nck Lenght S/O Sz 7.5 35,000.00  35,000.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.154-66  7/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  35,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  35,000 บาท
25 Slit Knife 2.75 Clear cut  29,960.00  29,960.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.155-66  8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 29,960  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  29,960 บาท
26 Tru-Core Biopsy Needle 14*10 cm.  20,000.00  20,000.00 เฉพาะเจาะจง บีเจเอช เมดิคอล บีเจเอช เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.156-66  8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  20,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  20,000 บาท
27 Distal Medial Tibial 3.5mm 6H,Rt  26,400.00  26,400.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.157-66  8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 26,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  26,400 บาท
28 One Third Tubular Plate 8 H  4,520.00  4,520.00 เฉพาะเจาะจง ออโธพีเซีย ออโธพีเซีย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.158-66    8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 4,520  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,520 บาท
29 LCP Proximal Humeral  3.5 mm 5 Hole 29,100.00  29,100.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.159-66    8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 29,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,100   บาท
30 M/L Taper Reduced Nck Lenght S/O Sz 11 69,800.00  69,800.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.160-66   8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 69,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 69,800  บาท
31 FEM.NG LPS FLEX PRL OPT.M.D. DX  46,393.00  46,393.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.161-66    8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 46,393  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 46,393  บาท
32 เลนส์แก้วตาเทียมพับไม่ได้ รุ่น SC6530 Power 22.0 1,400.00  1,400.00 เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.162-66   8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 1,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,400 บาท
33 สาย Redon drain No. 9  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอเท็ค เมดิคอลซิสเต็มส์ ไบโอเท็ค เมดิคอลซิสเต็มส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.163-66   8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 2,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,000 บาท
34 Skin marker  2,750.00  2,750.00 เฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.164-66  8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  2,750 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,750  บาท
35 ขวด RedonVac 600 ml.  15,900.00  15,900.00 เฉพาะเจาะจง กรุงไทย เมดิคอล จ ากัด กรุงไทย เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.165-66  8/11/2022



ราคาท่ีเสนอ  15,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  15,900 บาท
36 Centurio Gravity Pack.Basic  19,260.00  19,260.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.166-66    8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  19,260 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  19,260 บาท
37 Proximal Tibia 3.5mm 10H,Rt  27,600.00  27,600.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.167-66  8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  27,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  27,600 บาท
38 LCP Olecranon Plate 3.5mm 4H.Lt.  27,000.00  27,000.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โธแพลนท์ จ ากัด ออร์โธแพลนท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.168-66    8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  27,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  27,000 บาท

39 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 10.0 mm x 240 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.169-66   8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  23,000 บาท
40 VA-LCP TC.DRP2.4,volar,4+6h.63mm/L 35,925.00  35,925.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.170-66  8/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 35,925  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 35,925  บาท
41 Surgicel 10x20 cm.  33,170.00  33,170.00 เฉพาะเจาะจง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ

ไทย)
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.171-66  8/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 33,170  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  33,170 บาท

42 Ti-Mini Straight Plates 16 Holes Rigid 1. 19,070.00  19,070.00 เฉพาะเจาะจง สุวรรณ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด สุวรรณ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.172-66  9/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 19,070  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  19,070 บาท

43 Distal Fibula LCP 3 Holes L  25,500.00  25,500.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.173-66  9/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  25,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,500  บาท

44 Proximal Femoral Nail, anti-rotation, long, Right 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.174-66  9/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  29,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,000  บาท

45 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 10.0 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.175-66   9/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  23,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  23,000 บาท

46 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 9.00 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.176-66  9/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  23,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  23,000 บาท

47

1.5 Mini -T Locking Plate 
(Double Row) 9 Holes

 30,000.00  30,000.00
เฉพาะเจาะจง

ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.177-66  9/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 30,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  30,000 บาท
48 1.5 Mini-l Locking Plate 6 Holes  22,500.00  22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.178-66  9/11/2022



ราคาท่ีเสนอ  22,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  22,500 บาท
49 1.5 Mini -T Locking Plate (Double Row) 9 Holes 25,500.00  25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.179-66    9/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  25,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,500  บาท

50 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.180-66   9/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,000  บาท

51 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 12.0 mm x 240 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.181-66   9/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  23,000 บาท
52 LCP Distal Fibular Plate 2.7/3.5 ,4 holes ,right 24,800.00  24,800.00 เฉพาะเจาะจง วันฮันเดรด เมดิคัล วันฮันเดรด เมดิคัล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.182-66   10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 24,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,800  บาท

53 Proximal Femoral Nail, anti-rotation, long, Left 9mm 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.183-66   10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  28,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,000  บาท

54 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 10.0 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.184-66   10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,000  บาท
55 1.5 Mini-l Locking Plate 6 Holes  24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.185-66   10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  24,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,000 บาท
56 2.7 Distal End Radius Locking Plate (VA) 2 Holes /Left 27,800.00  27,800.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.186-66     10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 27,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  27,8000 บาท
57 Ti Mini Plate 16 Holes  12,130.00  12,130.00 เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ เมดิคอล อินเตอร์ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.187-66   10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 12,130  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,130  บาท
58 LCP Distal Fibular Plate 2.7/3.5 ,4 holes ,left 29,600.00  29,600.00 เฉพาะเจาะจง วันฮันเดรด เมดิคัล วันฮันเดรด เมดิคัล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.188-66   10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 29,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,600  บาท

59 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 12.0 mm x 240 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.189-66   10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  23,000 บาท

60 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 10.0 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.190-66   10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  23,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  23,000 บาท
61 LCP Clavical Reconstruction Plate 3.5,7 holes right 24,500.00  24,500.00 เฉพาะเจาะจง วันฮันเดรด เมดิคัล วันฮันเดรด เมดิคัล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.191-66   10/11/2022



ราคาท่ีเสนอ 24,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,500 บาท
62 LCP 4.5/5.0, Broad 14 holes  21,030.00  21,030.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.192-66   10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 21,030  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  21,030 บาท
63 LCP P.T.P. 3.5 LOW BEND,14h/L,L206mm. 37,355.00  37,355.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.193-66    10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  37,355 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  37,355 บาท

64 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 11.0 mm x 240 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.194-66   10/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,000  บาท
65 Sigma PS Nonlugged Femur RT SZ 3  48,457.00  48,457.00 เฉพาะเจาะจง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ

ไทย)
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศ
ไทย)

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.195-66   10/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 48,457  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 48,457  บาท

66 Distal Fibula LCP 4 Holes Lt  28,000.00  28,000.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.196-66    10/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 28,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  28,000 บาท

67 โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกช้ิน (nail)รวมสกรู 15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.197-66    10/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 15,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000  บาท

68 2.7 Distal End Radius Locking Plate (VA) 3 Holes /Left 26,300.00  26,300.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.198-66   10/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  26,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  26,300 บาท

69 2.7 Distal End Radius Locking Plate (VA) 3 Holes /Right 29,300.00  29,300.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.199-66   10/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  29,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,300  บาท

70 Distal radius Volar LCP 3 holes Lt.  31,800.00  31,800.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.200-66    10/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  31,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 31,800  บาท

71 Amniotic mambrane transplantation (AMT) 1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.201-66   21/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 1,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,800 บาท

72 แม็กเย็บแผลแบบใช้คร้ังเดียว Manipler AZ-35W 14,544.00  14,544.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม ซี เจ แอนด์ ซัน จ ากัด เอ็ม ซี เจ แอนด์ ซัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.202-66   21/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  14,544 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  14,544 บาท

73 Ti Mini Plate 16 Holes  6,920.00  6,920.00 เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ เมดิคอล อินเตอร์ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.203-66   21/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  6,920 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,920  บาท

74 LCP Clavical Reconstruction Plate 3.5,7 holes left 24,500.00  24,500.00 เฉพาะเจาะจง วันฮันเดรด เมดิคัล วันฮันเดรด เมดิคัล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.204-66   21/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 24,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,500 บาท

75 Ti Mini Plate 16 Holes  9,350.00  9,350.00 เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ เมดิคอล อินเตอร์ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.205-66   21/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 9,350  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,350  บาท

76 LCP 4.5/5.0, Broad 9 holes  22,870.00  22,870.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.206-66   21/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 22,870  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,870  บาท



77 Ti-Mini Straight Plates 16 Holes Rigid 1.  7,910.00  7,910.00 เฉพาะเจาะจง สุวรรณ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด สุวรรณ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด   ผต.207-66   21/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  7,910 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,910  บาท

78 1.5 Mini-l Locking Plate 6 Holes  24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.208-66   21/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  24,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,000  บาท

79 Distal radius Volar LCP 4 holes Lt.  30,300.00  30,300.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.209-66   21/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  30,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,300  บาท

80 Proximal Femoral Nail,Anti-rotation(PFNA) 9.00 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.210-66   21/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,000  บาท
81 Pedicle Screw (Poly) Dia.6.5mmx45mm 36,000.00  36,000.00 เฉพาะเจาะจง เอเทค เมดิคอล จ ากัด เอเทค เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.211-66   22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  36,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  36,000 บาท
82 femoral nail ATR typell 9.0mmx240mm 22,000.00  22,000.00 เฉพาะเจาะจง เอเทค เมดิคอล จ ากัด เอเทค เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.212-66   22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  22,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,000  บาท
83 ชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกช้ิน 22,000.00  22,000.00 เฉพาะเจาะจง เอเทค เมดิคอล จ ากัด เอเทค เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.213-66   22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  22,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,000  บาท
84 Ti-Mini Straight Plates 16 Holes Rigid 1. 18,820.00  18,820.00 เฉพาะเจาะจง สุวรรณ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด สุวรรณ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.214-66   22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 18,820  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  18,820 บาท

85 Distal Radius Locking Plate l variable angle,small,left ,3H
 30,600.00  30,600.00

เฉพาะเจาะจง
แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่)

แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ผต.215-66   22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 30,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  30,600 บาท
86 LCP 4.5/5.0, Broad 12 holes  22,870.00  22,870.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.216-66   22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  22,870 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,870  บาท
87 4.0  distal fibular Locking Plate(va) 3 holes/Left 28,500.00  28,500.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.217-66   22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  28,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  28,500 บาท
88 VA-LCP TC.DRP2.4,volar,5+6h.72mm/L 41,885.00  41,885.00 เฉพาะเจาะจง บางกอกยูนิเทรด บางกอกยูนิเทรด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.218-66   22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ 41,885  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  41,885 บาท
89 Distal Fibula Locking Plate 5 Holes(Left) 25,500.00  25,500.00 เฉพาะเจาะจง เอเทค เมดิคอล จ ากัด เอเทค เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.219-66    22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  25,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,500  บาท
90 Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA) 11mmx200mm 21,500.00  21,500.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.220-66    22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  21,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  21,500 บาท
91 4.0 S-type Clavicle Locking Plate 7 Holes /Right 24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.221-66   22/11/2022

ราคาท่ีเสนอ  24,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,000  บาท



92 Distal radius Volar LCP 3 holes Lt.  29,100.00  29,100.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.222-66   22/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  29,100 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,100  บาท

93 Distal radius Volar LCP 4 holes Lt.  30,300.00  30,300.00 เฉพาะเจาะจง เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เมทัลลิกา เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.223-66     22/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  30,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,300  บาท

94 2.7 Distal End Radius Locking Plate (VA) 4 Holes /Left 26,300.00  26,300.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ผต.224-66     22/11/2022
ราคาท่ีเสนอ 26,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  26,300 บาท

95 4.0 S-type Clavicle Locking Plate 8 Holes /Right 24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด   ผต.225-66   22/11/2022
ราคาท่ีเสนอ  24,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
1 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  3,745.00  3,745.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา 3,745.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.033-66 ลงวันท่ี 9/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 3,745.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,745.00 บาท
2 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  13,000.00  13,000.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี

ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 13,000.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.038-66 ลงวันท่ี 9/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 13,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000.00 บาท

3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  67,500.00  67,500.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 67,500.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.041-66 ลงวันท่ี 10/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 67,500.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 67,500.00 บาท

4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  59,375.00  59,375.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา 59,375.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.042-66 ลงวันท่ี 10/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 59,375.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 59,375.00 บาท

5 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  71,650.00  71,650.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 71,650.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.040-66 ลงวันท่ี 10/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 71,650.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 71,650.00 บาท

6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  39,150.00  39,150.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี
ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 39,150.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.044-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 39,150.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 39,150.00 บาท

7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  40,000.00  40,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 40,000.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.043-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 40,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 40,000.00 บาท

8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  7,200.00  7,200.00 เฉพาะเจาะจง ทีจี เมดิซีส ส านักงานใหญ่
ทีจี เมดิซีส ส านักงานใหญ่ 7,200.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.045-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 7,200.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,200.00 บาท

9 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด
แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 
8,400.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.046-66 ลงวันท่ี 23/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 8,400.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,400.00 บาท

10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  17,000.00  17,000.00 เฉพาะเจาะจง แอท เวิร์ด ออโต้เมท แอท เวิร์ด ออโต้เมท 17,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.047-66  ลงวันท่ี 23/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 17,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,000.00 บาท

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

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.048-66  ลงวันท่ี 30/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 22,800.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,800.00 บาท



12 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  97,800.00  97,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเนอร์ ย่ีเมดิคอล วินเนอร์ ย่ีเมดิคอล 97,800.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.049-66  ลงวันท่ี 30/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 97,800.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 97,800.00 บาท

13 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  15,225.00  15,225.00 เฉพาะเจาะจง
ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน เซลส์
แอนด์เซอร์วิสเซส

ไฟท์ต้ิง กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน เซลส์แอนด์
เซอร์วิสเซส 15,225.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.050-66  ลงวันท่ี 30/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 15,225.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,225.00 บาท
14 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  12,240.00  12,240.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี

ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 12,240.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.051-66  ลงวันท่ี 30/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 12,240.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,240.00 บาท

15 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  84,958.00  84,958.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 84,958.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.052-66  ลงวันท่ี 30/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 84,958.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 84,958.00 บาท

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

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.053-66  ลงวันท่ี 30/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 69,600.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 69,600.00 บาท

17 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  87,500.00  87,500.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ 87,500.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด วล.055-66  ลงวันท่ี 30/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 87,500.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 87,500.00 บาท

วัสดุการแพทย์
1 วัสดุรายการแพทย์  98,800.00  98,800.00 เฉพาะเจาะจง เสริมเทียม แพทย์ภัณฑ์ เสริมเทียม แพทย์ภัณฑ์ 98,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด กพ.006-66 ลงวันท่ี 9/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 98,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 98,800 บาท
2 วัสดุรายการแพทย์  77,010.00  77,010.00 เฉพาะเจาะจง เสริมเทียม แพทย์ภัณฑ์ เสริมเทียม แพทย์ภัณฑ์ 77,010 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด กพ.007-66 ลงวันท่ี 9/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 77,010 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 77,010 บาท
3 วัสดุรายการแพทย์  15,400.00  15,400.00 เฉพาะเจาะจง คอร์โดมา อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

คอร์โดมา อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
15,400 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด กพ.008-66 ลงวันท่ี 9/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 15,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,400 บาท

4 วัสดุรายการแพทย์  16,800.00  16,800.00 เฉพาะเจาะจง คอร์โดมา อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
คอร์โดมา อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
16,800 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด กพ.009-66 ลงวันท่ี 9/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 16,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,800 บาท

5 วัสดุรายการแพทย์  35,500.00  35,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เมทริก พี เอส เมทริก 35,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด กพ.010-66 ลงวันท่ี 9/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 35,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 35,500 บาท

วัสดุทันตกรรม
1 วัสดุทันตกรรม  8,025.00  8,025.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,025.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.015-66 ลงวันท่ี 4/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 8,025.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,025.00 บาท

2 วัสดุทันตกรรม  34,000.00  34,000.00 เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท์ แคร์ โพส เฮลท์ แคร์ 34,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.017-66 ลงวันท่ี 4/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 34,000.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 34,000.00 บาท

3 วัสดุทันตกรรม  2,550.00  2,550.00 เฉพาะเจาะจง ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
2,550.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.018-66 ลงวันท่ี 7/11/2565



ราคาท่ีเสนอ 2,550.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,550.00 บาท
4 วัสดุทันตกรรม  57,370.00  57,370.00 เฉพาะเจาะจง ออร์โทดอนทิคไลน์ ออร์โทดอนทิคไลน์ 57,370.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.019-66 ลงวันท่ี 7/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 57,370.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 57,370.00 บาท
5 วัสดุทันตกรรม  32,400.00  32,400.00 เฉพาะเจาะจง ซีทีเอ็ม โกลเบิล ซีทีเอ็ม โกลเบิล 32,400.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.020-66 ลงวันท่ี 7/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 32,400.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 32,400.00 บาท
6 วัสดุทันตกรรม  17,589.39  17,589.39 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 17,589.39 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.004-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 17,589.39 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,589.39 บาท

7 วัสดุทันตกรรม  18,400.00  18,400.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 18,400.00 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.016-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 18,400.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,400.00 บาท

8 วัสดุทันตกรรม  11,350.00  11,350.00 เฉพาะเจาะจง เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 11,350.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ท.021-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 11,350.00 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,350.00 บาท

วัสดุการแพทย์
1 ล้อส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ  2,400.00  2,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 2,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.015-66 ลงวันท่ี 11/11/2565

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,400.00 บาท
2 แผ่นรองป้ัม CPR  2,850.00  2,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 2,850 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.016-66 ลงวันท่ี 11/11/2565

3 สาย Spo2 sensor  4,900.00  4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล หจก โอเอ็กซ์ เมดิคอล 4,900 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.017-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,900 บาท

4 Mic ในห้ว probe  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มารุ่งโรจน์ บจก.มารุ่งโรจน์ 4,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.018-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,500 บาท

5 Gabarith Transducer set  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เมดิทอป บจก. เมดิทอป 4,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.019-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000 บาท

6 RQ54 Roto  17,200.00  17,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ดีเอสฮอลล์ บจก. ดีเอสฮอลล์ 17,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.020-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,200 บาท

7 วัสดุการแพทย์  70,475.00  70,475.00 เฉพาะเจาะจง หสม. จินดาโอสถด หสม. จินดาโอสถด 70,475 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.021-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 70,475 บาท

8 วัสดุการแพทย์  19,000.00  19,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ซายน์อินเจียร์เนียร์ บจก. ซายน์อินเจียร์เนียร์ 19,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.022-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19,000 บาท

9 วัสดุการแพทย์  7,383.00  7,383.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาประชากร บจก.พัฒนาประชากร 7,383 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ว.023-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,383 บาท

วัสดุส ำนักงำนเบ็ดเตล็ด



1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,เดลิดิว 620 620 เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือต้นไม้ ร้านหนังสือต้นไม้ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.011-66 ลงวันท่ี 7/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 620 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 620บาท

2 ตู้ล้ินชัก 4 ช้ัน 342.25 342.25 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม๊คโคร บริษัทสยามแม๊คโคร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.012-66 ลงวันท่ี 8/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 342.25  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 342.25 บาท

3 กุญแจทองเหลือง 180 180 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิช ร้านเจริญพานิช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.013-66 ลงวันท่ี 8/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 180บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 180 บาท

4 พลาสติกใส 2,658 2,658 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกบอลเฮ้า บริษัทสยามโกบอลเฮ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.014-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 2,658บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,568บาท

5 พลาสติกใส 886 886 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกบอลเฮ้า บริษัทสยามโกบอลเฮ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.015-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 886 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 886บาท

6 นาฬิกาติดฝาพนัง 2,070.00       2,070.00       เฉพาะเจาะจง ห้างนาฬิกาแสงชัย ห้างนาฬิกาแสงชัย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.016-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 2,070 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,070บาท

7 กระดานไวบอร์ด 315 315 เฉพาะเจาะจง ร้านบุ๊คสตูล ร้านบุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.017-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 315 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 315 บาท

8 เคร่ืองคิดเลข 1,380 1,380 เฉพาะเจาะจง ร้านบุ๊คสตูล ร้านบุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.018-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,380 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,380บาท

9 ไวนิลวัคซีน 1,240 1,240 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.019-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,240 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,240 บาท

10 ลวดเย็บกระดาษ 144 144 เฉพาะเจาะจง หจก.บุ๊คสตูล หจก.บุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.020-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 144 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 144 บาท

11 ถุงซิปล๊อค 1,952 1,952 เฉพาะเจาะจง สยามแม๊คโคร สยามแม๊คโคร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.021-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,952 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,952 บาท

12 ป้ายคอมโพสิตสีเขียว 2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทนิจพิทยา ร้านพิทนิจพิทยา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.146-65 ลงวันท่ี 14/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 2,850บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,850บาท

13 ถ่านขนาด 2 A แบบชาร์ตได้ 1,480.00       1,480.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลไลต้ิง ร้านสตูลไลต้ิง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.023-66 ลงวันท่ี 22/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,480 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,480บาท

14 รีโมทแอร์ 1,380.00       1,380.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุ๊คสตูล ร้านบุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.018-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,380 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,380บาท

15 แผ่นเคลือบบัตร 1,696.00       1,696.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุ๊คสตูล หจก.บุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.025-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,696 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,696บาท

16 ติดสติกเกอร์ไวบอร์ 1,940.00       1,940.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิลต๋อง ร้านเอ็กซิลต๋อง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.026-66 ลงวันท่ี 22/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,940 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,940 บาท



17 รีโมททีวี 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน 999 การไฟฟ้า ร้าน 999 การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.027-66 ลงวันท่ี 22/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 500 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500 บาท

18 ซองพลาสติกพร้อมสายห้อย 600.00         600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุ๊คสตูล หจก.บุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.028-66 ลงวันท่ี 23/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 600 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600 บาท

19 ท่ีเย็บกระดาษใหญ่ 950 950 เฉพาะเจาะจง หจก.บุ๊คสตูล หจก.บุ๊คสตูล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.029-66 ลงวันท่ี 23/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 950 บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 950 บาท

20 พลาสติกใส 886.00         886.00         เฉพาะเจาะจง สยามโกบอลเฮ้า สยามโกบอลเฮ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด บส.030-66 ลงวันท่ี 23/11/2565

วัสดุไฟฟ้านอกคลัง
1 ฮอโซลเจาะเหล็ก 380.00         380.00         เฉพาะเจาะจง เจริญพานิชย์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 380 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตก.003-66 ลงวันท่ี 12/11/2565

2 ถุงมือเช่ือม 400.00         400.00         เฉพาะเจาะจง เจริญพานิชย์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตก. 004-66 15/11/2565 

3 แบตเตอร่ีไร้สาย 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง เจริญพานิชย์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตก.005-66 20/11/2565 

4 กุญแจ 120.00         120.00         เฉพาะเจาะจง ประเสริฐยนต์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 120 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตก.006-66  20/11/2565 

5 สายยาง 350.00         350.00         เฉพาะเจาะจง เจริญพานิชย์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 350 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตก.0007-66  25/11/2565

จ้ำงเหมำบริกำร
1 จ้างเหมาท าตรายาง  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนชัย เขาทอง นายรัตนชัย เขาทอง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0010-66 ลงวันท่ี 04/11/2565

ราคาท่ีเสนอ 900 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 900 บาท

2 จ้างเหมาท าตรายาง  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนชัย เขาทอง นายรัตนชัย เขาทอง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0011-66 ลงวันท่ี 04/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,000 บาท

3 จ้างเหมาค่าบริการ BMS  70,490.00  70,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเมดิเทค บ.บางกอกเมดิเทค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0015-66 ลงวันท่ี 04/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 70,490.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 70,490.00 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 จ้างเหมาสอบเทียมเคร่ือง  3,800.00  3,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาย เมดิคอล แคร์ บ.มาย เมดิคอล แคร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0017-66 ลงวันท่ี 7/11/2565
ช่วยหายใจ ราคาท่ีเสนอ 3,800.00 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,800.00 บาท

6 สอบเทียมเคร่ืองมือ  82,500.00  82,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินติเกริต บ.อินติเกริต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0018-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีเสนอ  82,500 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 82,500 บาท

7 ค่าบริการโทรคมนาคม  57,148.70  57,148.70 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0029-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 57,148.70 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 57,148.70 บาท

8 ค่าบริการเดเบ้ิล  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นทีวีสตูลเคเบ้ิล หจก.เอ้นทีวีสตูลเคเบ้ิล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0028-66 ลงวันท่ี 11/11/2565
ราคาท่ีเสนอ  6,000 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 6,000 บาท

9 ติดต้ังชุดแรงดันแก๊ส 1 จุด  36,800.00  36,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนชัย เขาทอง นายรัตนชัย เขาทอง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0031-66 ลงวันท่ี 21/11/2565
ราคาท่ีเสนอ  36,800 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 36,800 บาท

10 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  524.30  524.30 เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จก.0032-66 ลงวันท่ี 12/11/2565
ราคาท่ีเสนอ 524.30 บาท ราคาท่ีตกลงจ้าง 524.30 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1 โทรศัพท์ไร้สายแบบไม่โชว์เบอร์  13,050.00  13,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลไลน์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟ้า ร้านสตูลไลน์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.004-66 ลงวันท่ี 10/11/2565

จ านวน 9 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 13,050 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,050 บาท

2 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 13000 BTU  16,800.00  16,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค แอร์เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.005-66 ลงวันท่ี 11/11/65
ราคาท่ีเสนอ 16,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,800 บาท

3 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 13000 BTU  16,800.00  16,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเค แอร์เซ็นเตอร์ หจก.ซีเค แอร์เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.006-66 ลงวันท่ี 10/11/65
ราคาท่ีเสนอ 16,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,800 บาท

4 พัดลมต้ังพ้ืนปรับระดับได้ขนาด 16 น้ิว  4,990.00  4,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลไลน์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟ้า ร้านสตูลไลน์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.007-66 ลงวันท่ี 24/11/65
จ านวน 5 ตัว ราคาท่ีเสนอ 4,990 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,990 บาท

5 พัดลมโคจร  1,190.00  1,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตูลไลน์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟ้า ร้านสตูลไลน์ต้ิงโดยโกแตกการไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.008-66 ลงวันท่ี 24/11/65
ราคาท่ีเสนอ 1,190 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,190 บาท

6 เก้าอ้ีท างานมีพนักพิง  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.009-66 ลงวันท่ี 30/11/65
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000 บาท



7 เก้าอ้ีท างานมีพนักพิง  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.010-66 ลงวันท่ี 30/11/65
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000 บาท

8 เก้าอ้ีบุบวมพับเก็บได้  3,950.00  3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.011-66 ลงวันท่ี 30/11/65
ราคาท่ีเสนอ 3,950 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,950 บาท

9 โต๊ะเอนกประสงค์พับได้  4,400.00  4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.012-66 ลงวันท่ี 30/11/65
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ 4,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,400 บาท

10 โต๊ะท างาน ขนาด 120 ซม.  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.013-66 ลงวันท่ี 30/11/65
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,000 บาท

11 เก้าอ้ีสแตนเลสมีพนักพิง  8,250.00  8,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด คส.014-66 ลงวันท่ี 30/11/65
จ านวน 11 ตัว ราคาท่ีเสนอ 8,250 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,250 บาท


