
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญำ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 ตู1้3รายการ 140,200.00           140,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส เฟอร์นิเจอร์ 140,200.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500013
2 โต๊ะท างาน1ตวั 5,500.00               5,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส เฟอร์นิเจอร์ 5,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500018
3 เช่าชุดแปลงสญัญาณภาพ 159,900.00           159,900.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด์ เมดิคอล จ ากดั 159,900.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 205/2564
4 เช่าเคร่ืองเอกซเรย์ 267,000.0             267,000.0             เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดรเมดิคอลซพัพลาย จ ากดั 267,000.0              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 474/2564
5 เคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลาย1เคร่ือง 55,000.00             55,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 55,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500017
6 เคร่ืองดูดสูญญากาศ 1 เคร่ือง 300,000.00           300,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เอิร์ธ ไลน ์จ  ากดั 300,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 128/2565
7 ชุดเคร่ืองมือผ่าตดัขนาดกลาง 1 เคร่ือง 419,000.00           419,000.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นสามญันิติบคุคล จินดาโอสถ 419,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 138/2565
8 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนฯ 1 เคร่ือง 130,000.00           130,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ยโูรสแกน จ ากดั 130,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 127/2565

1 เกา้อ้ีส านกังาน 10 ตวั 20,198.50                   20,198.50                   เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 20,198.50                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500071

2 เคร่ืองหัน่ผกั1เคร่ือง 37,500.00                   37,500.00                   เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ย.ยง่ฮะเฮง 37,500.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500054

3 เคร่ืองท าลายเอกสาร 2 เคร่ือวง 2,980.00                     2,980.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั 2,980.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500094

4 ท่ีนอนโฟม4ชุด 66,000.00                   66,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทั ออลลเ์วล ไลฟ์ จ  ากดั 66,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500039

5 ชั้นอเนกประสงค1์ตู้ 769.00                        769.00                        เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 769.00                         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500092

6 ชั้นอเนกประสงค1์ตู้ 769.00                        769.00                        เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 769.00                         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500092

7 เคร่ืองกรองน ้า1เคร่ือง 7,590.00                     7,590.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 7,590.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500077

เดือน มกราคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน  มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน 15 มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

เดือน กุมภาพนัธ์ 2565

หมวดครภัุณฑ์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญำ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน  มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน 15 มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

8 ไมโครเวฟ2เคร่ือง 3,580.00                     3,580.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 3,580.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500077

9 ตูเ้ยน็1ตู้ 6,290.00                     6,290.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 6,290.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500077

10 เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 54,400.00                   54,400.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 54,400.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500078

11 เคร่ืองปรับอากาศ1 เคร่ือง 32,200.00                   32,200.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 32,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500078

12 ชุดให้ออกซิเจน3/ชุคซกัชัน่2/ชุดช่วยหายใจเดก็1/ชุด
ช่วยหายใจผญ1/ชุดออกซิเจนโฟร์มิเตอร์1

30,400.00                   30,400.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.แอล ดค เมดิคอล 30,400.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500079

13 เกา้อ้ีส านกังาน 6ตวั 12,119.10                   12,119.10                   เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 12,119.10                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500091

14 เคร่ืองค านวณ1เคร่ือง 3,900.00                     3,900.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 3,900.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500085

15 เตียงฉุกเฉิน1เตียง 48,000.00                   48,000.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เอโอ เมดิคอลแอนดซ์พัพลาย 48,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500076

16 เคร่ืองสแกน กพ 1 เคร่ือง 131,000.00                 131,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเอซิสเวฟเทค จ ากดั 131,000.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500030

17 เคร่ืองท าน ้าอุ่น 1 เคร่ือง 2,740.00                     2,740.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 2,740.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500059

18 อ่างลา้งมือ 1ชุด 40,000.00                   40,000.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม ทรอล่ี โปรเกรสชัน่ จ  ากดั 40,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500053

19 เคร่ืองปรับอากาศ 2 ตวั 33,600.00                   33,600.00                   เฉพาะเจาะจง นายสมพล แซ่โงว้ 33,600.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500065

20 โทรโขง่ 2 ตวั 3,900.00                     3,900.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 3,900.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500074

21 ชุดให้ออกซิเจน 5ชุด 13,000.00                   13,000.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.แอล ดค เมดิคอล 13,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500068

22 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้า 3 เคร่ือง 435,000.00                 435,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิลดเ์มดอีควิปเมน้ส์ จ  ากดั 435,000.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 145/2565

23 เคร่ืองป่ันตกตะกอนเมด็เลือด1เคร่ือง 55,105.00                   55,105.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ ดี ซาย แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 55,105.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6400036

หมวดครภัุณฑ์



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญำ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน  มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน 15 มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

1 โทรศพัทส์มาร์ทโฟน 3 เคร่ือง 9,297.00                     9,297.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั จูเนียร์ เทเลคอม จ ากดั 9,297.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500109

2 เคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง 50,400.00                   50,400.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 50,400.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500111

3 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 27,200.00                   27,200.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 27,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500105

4 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 16,800.00                   16,800.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 16,800.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500105

5 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 27,200.00                   27,200.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 27,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500105

6 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 27,200.00                   27,200.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 27,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500105

7 หูฟัง1 เคร่ืองวดัความดนั1 10,200.00                   10,200.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เอโอ เมดิคอลแอนดซ์พัพลาย 10,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500084

8 สแกนเนอร์1เคร่ือง 23,600.00                   23,600.00                   เฉพาะเจาะจง บ.โอเอซิสเวฟเทค จ ากดั 23,600.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500099

9 โทรทศัน์ 8 เคร่ือง 119,920.00                 119,920.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 119,920.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500086

10 พดัลมเพดาน4ตวั 5,792.00                     5,792.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 5,792.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500089

11 เกา้อ้ีสนง1,ชุดโซฟา1,ตูว้างของ1,โตะ๊ท างาน1 35,370.00                   35,370.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 35,370.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500090

12 โตะ๊1,เกา้อ้ีสนง1,ชุดโตะ๊อาหาร1,เกา้อ้ีเสริมเดก็1,ตูส้นง3
ใบ

27,580.00                   27,580.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส เฟอร์นิเจอร์ โดยนายอาทิตย ์
แสงใส

27,580.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 6500066

13 ตูเ้ยน็เกบ็เลือด 1 ตู้ 495,000.00                 495,000.00                 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เมดิคอล มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั 495,000.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 144/2565

14 เคร่ืองกระตุน้กลา้มเน้ือ1,เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนสั้น1 588,550.00                 588,550.00                 e-bidding บริษทั เอน็ราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท ์จ ากดั 588,550.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 126/2565

เดือน มนีาคม 2565

หมวดครภัุณฑ์


