
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำร
คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

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

1 จ้างเช็คระยะ 210,000 กม. กฉ 8396 10,604.77      1,034.77        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า ประจวบคีรีขันธ์ 10,604.77      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500002
2 จ้างเช็คระยะ 5000,000 กม. กง4578 10,178.91      10,178.91      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า ประจวบคีรีขันธ์ 10,178.91      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP2650003.1
3 ซ่อมเคร่ืองตู้ปลอดเช้ือ Class II 37,500.00      37,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบช่ัน จจ่ากัด 37,500.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26401290.1

1 บ่ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ือง EP ชนิดผสม 64,000.00      64,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนามิคอินสตรูเม้นท์ จ่ากัด 64,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26400078.1
2 บ่ารุงรักษาลิฟท์ขนส่งผู้ป่วย อาคารอนุสรณ์ 36 ปี38,520.00      38,520.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติอินเตอรืเนช่ันแนล จ่ากัด 38,520.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26400080.1
3 บ่ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองท่าระบบน่้า Soft Ro69,550.00      69,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเซอร์เจอร์น เอดส์ จ่ากัด 69,550.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26400147.1
4 บ่ารุงรักษาลิฟท์ขนส่งผู้ป่วยนอก 78,466.66      78,466.66      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอลิเวเตอร์ แอนด์เอ็น จ่ากัด 78,466.66      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26400081.1

1 ซ้ืออะไหล่ซ่อม 512.00          512.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเมืองทองสโตร์ จ่ากัดโดยนายธนะกิจ งามแพรวพรรณ512.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500044
2 สายพาน A59 128.40          128.40          เฉพาะเจาะจง ร้านล้อยนต์ 128.40          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500052
3 Oxygen Sensor For SLE6000 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเซฟไลท์เทคโนโลยี จ่ากัด 8,000.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500026
4 อะไหล่ซ่อม จ่านวน 4 รายการ (ไส้กรอง) 4,675.00        4,675.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ่ากัด 4,675.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500011
5 ไส้กรอง,ยางมะตอย 2,316.00        2,316.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,316.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500034
6 ยางมิชลิน 4 เส้น 12,400.00      12,400.00      เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 12,400.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500037
7 ป๊ัมลมสายพาน 19,900.00      19,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) 19,900.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500043
8 อะไหล่ซ่อม จ่านวน 3 รายการ 19,050.00      19,050.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จ่ากัด 19,050.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500046
9 อะไหล่ซ่อม 3 รายการ 14,500.00      14,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอสพีเมด จ่ากัด 14,500.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500036

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

จ้ำงซ่อม เดือน พฤศจิกำยน 2564

จ้ำงบ ำรุงรักษำ เดือน พฤศจิกำยน 2564

ซ้ืออะไหล่ เดือน ธันวำคม 2564

หมวดคา่ใชส้อย (ซอ่ม บ ารงุรักษา ปรับปรงุ)
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10 ซ้ือBattery for lifepak1000 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล วิสเต้มส์ ประเทศไทย จ่ากัด 18,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500049
11 โช๊คประตูสวิง 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง เอโอ เทรดด้ิง 10,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500017
12 อะไหล่ซ่อม 5 รายการ 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ที แอนด์ พี โปรเทค จ่ากัด 8,500.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500047
13 อะไหล่ซ่อม 3 รายการ 14,900.00      14,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ่ากัด 14,900.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500033
14 light guide 1 ช้ิน 38,000.00      38,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ่ากัด 38,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500025
15 อะไหล่ซ่อม 3 รายการ 41,000.00      41,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เก้าสยามเมดิคอล จ่ากัด 41,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500053

1 ซ่อมเตียงไฟฟ้า เกลียวกลางเตียง 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทกรุงเทพครุภัณฑ์ จ่ากัด 5,000.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500056
2 ซ่อมเตียงไฟฟ้า เกลียวกลางเตียง 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทกรุงเทพครุภัณฑ์ จ่ากัด 5,000.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500116
3 ซ่อมโถป่ันอาหาร 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ ภู่ทอง 500.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500123
4 ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์  2 รายการ 6,300.00        6,300.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพล แซ่โง้ว 6,300.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500055
5 ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์  2 รายการ 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพล แซ่โง้ว 3,000.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500055
6 เปล่ียนผ้าเบรกหน้าเจียร์จาน 2,200.00        2,200.00        เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 2,200.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500115
7 ซ่อมรถพยาบาล Refer กค 5747 ปข 6,687.50        6,687.50        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 6,687.50        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500157
8 ซ่อมรถพยาบาล Refer กค 5747 ปข 2,129.30        2,129.30        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 2,129.30        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500157
9 ซ่อมรถพยาบาล Refer กค 5747 ปข 31,388.45      31,388.45      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 31,388.45      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500157

10 ซ่อมรถพยาบาล Refer กค 5747 ปข 4,932.70        4,932.70        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 4,932.70        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500157
11 จ้างเช็คระยะ กธ 2730 ปข 2,326.18        2,326.18        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 2,326.18        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500144
12 จ้างซ่อมรถพยาบาล Refer กฉ 8396 ปข 4,932.70        4,932.70        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 4,932.70        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500145
13 จ้างซ่อมบ่อรวมน่้าเสีย 38,520.00      38,520.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจี วอเตอร์ จ่ากัด 38,520.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500166
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14 ซ่อมเคร่ืองซักผ้า รุ่น SI200 79,126.50      79,126.50      เฉพาะเจาะจง บริษัทเค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ่ากัด 79,126.50      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500118
15 ซ่อมSynthes oscillating Saw 21,000.00      21,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล เมดิคอล พลัส จ่ากัด 21,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500053
16 จ้างซ่อมเคร่ืองดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 72,760.00      72,760.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเดรเกอร์ เมดิคัล  (ประเทศไทย) จ่ากัด 72,760.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500117
17 จ้างลับคม 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง จ.สยามคาร์ไบน์ 250.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500127
18 ซ่อมแซม Air Dryer 16,050.00      16,050.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ยู.ดี.เทรดด้ิง 16,050.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26401289.1
19 ซ่อมเคร่ืองเอกซเรย์เต้านม 144,000.00   144,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ่ากัด 144,000.00   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26401305.1
20 จ้างซ่อมบ่ารุงรถยนต์ มิสซุบิชิ 9468 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ เพียรทอง 1,500.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500258
21 จ้างติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 48,000.00      48,000.00      เฉพาะเจาะจง อาร์แอนที ไอที เซอร์วิส 48,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500136

1 บ่ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองดมยาสลบ 25,680.00      25,680.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ่ากัด 25,680.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26400365.1

1 อะไหล่ซ่อม 3 รายการ 15,500.00      15,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีแอนด์ พี โปรเทค จ่ากัด 15,500.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500039
2 ซ้ือReusable bacterial 2,750.00        2,750.00        เฉพาะเจาะจง บ.เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ่ากัด 2,750.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500050
3 ซ้ืออะไหล่ซ่อม 5 รายการ 7,980.00        7,980.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แอล เค เมดิคอล 7,980.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500070
4 ซ้ืออะไหล่ซ่อม 2 รายการ 2,390.00        2,390.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 2,390.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500088
5 ซ้ือลูกลอยไฟฟ้า Sanco 5,564.00        5,564.00        เฉพาะเจาะจง บ.ทีจี วอเตอร์ จ่ากัด 5,564.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500095

1 ซ้ือXenon Lamp หลอดไฟ 80,000.00      80,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส ประเทศไทย จ่ากัด 80,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36400358.1
2 ซ้ือถ่าย 9V PANASONIC NEO 360.00          360.00          เฉพาะเจาะจง บูธสเตอร์ ช็อพ 360.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500144
3 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 4รายการ 1,078.00        1,078.00        เฉพาะเจาะจง ร้นทิพรัตน์ 1,078.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500145

จ้ำงบ ำรุงรักษำ เดือน ธันวำคม 2564

ซ้ืออะไหล่ เดือน มกรำคม 2565

ซ้ืออะไหล่ เดือน กุมภำพันธ์ 2565

หมวดคา่ใชส้อย (ซอ่ม บ ารงุรักษา ปรับปรงุ)



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำร
คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5 เคร่ือง 18,500.00      18,500.00      เฉพาะเจาะจง นางเสาวณีย์ พลเพ่ิม 18,500.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500381
2 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5 เคร่ือง 18,500.00      18,500.00      เฉพาะเจาะจง นางเสาวณีย์ พลเพ่ิม 18,500.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500381
3 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5 เคร่ือง 12,500.00      12,500.00      เฉพาะเจาะจง นางเสาวณีย์ พลเพ่ิม 12,500.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500381
4 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5 เคร่ือง 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง นางเสาวณีย์ พลเพ่ิม 50,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500381
5 จ้างตรวจเช็คกล้องวงจรปิด รพ.ประจวบฯ 54,960.00      54,960.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ แอนด์ ที ไอที เซอร์วิส 54,960.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500512
6 จ้างเปล่ียนแจ๊คทองแดง เบรด no.4 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บิส อิมพอร์ท จ่ากัด 4,000.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500134
7 ซ่อมแซมและบ่ารุงรักษายานพาหนะ 59,380.72      59,380.72      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 59,380.72      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500373
8 ซ่อมแซมและบ่ารุงรักษายานพาหนะ 8,071.55        8,071.55        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 8,071.55        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500373
9 ซ่อมแซมและบ่ารุงรักษายานพาหนะ 535.00          535.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 535.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500373

10 ซ่อมแซมและบ่ารุงรักษายานพาหนะ 1,170.58        1,170.58        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 1,170.58        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500373
11 ซ่อมแซมและบ่ารุงรักษายานพาหนะ 754.35          754.35          เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 754.35          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500373
12 ซ่อมแซมและบ่ารุงรักษายานพาหนะ 4,119.50        4,119.50        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 4,119.50        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500373
13 ซ่อมแซมและบ่ารุงรักษายานพาหนะ 3,135.10        3,135.10        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 3,135.10        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500373
14 จ้างเปล่ียนรถยนต์แลพะถ่ายน่้ามันเคร่ือง 23,598.13      23,598.13      เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 23,598.13      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500365
15 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหลลไฟหน้า 10,041.95      10,041.95      เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีวูซุเซลสื จ่ากัด 10,041.95      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500167
16 จ้างซ่อมโช้คฝากระโปรง นข 831 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 4,800.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500421
17 เปล่ียนถ่ายน่้ามันเคร่ืองตามระยะ  กค 3540 2,166.75        2,166.75        เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ่ากัด 2,166.75        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500379
18 เปล่ียนถ่ายน่้ามันเคร่ือง กฉ 8396 3,885.17        3,885.17        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ่ากัด 3,885.17        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500370
19 จ้างซ่อมแซม Air Dryer 32,000.00      32,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนยูดีเทดด้ิง จ่ากัด 32,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500360

จ้ำงซ่อม เดือน กุมภำพันธ์ 2565

หมวดคา่ใชส้อย (ซอ่ม บ ารงุรักษา ปรับปรงุ)



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำร
คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

1 ซ่อมแซมทางลาดหน้าบ้าน ผอ. 27,500.00      27,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ แกมแก้ว 27,500.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500257
2 ปรับปรุงห้องฝึกพูดเด็ก ศอ นาสิก 59,000.00      59,000.00      เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 59,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500263
3 ปรับปรุงก้ันห้องอลุมิเนียม คลินิกยาเสพติด 65,015.00      65,015.00      เฉพาะเจาะจง นางจันทร์นภา แซ่ต้ัง 65,015.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500122
4 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ 302/304 57,198.00      57,198.00      เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ แกมแก้ว 57,198.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500415
5 จ้างเปล่ียนฝ้าเพดานและไฟ ช้ัน 1 3,730.00        3,730.00        เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 3,730.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500435
6 จ้างปรับปรุงอ่างล้างมือในห้องล้างของปนเป้ือน 12,900.00      12,900.00      เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 12,900.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500374
7 จ้างปรับปรุงขยายห้องท่างาน ห้องการพยาบาลชุมชน150,000.00   150,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด ฝ้ันพรมมิน 150,000.00   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500420
8 จ้างติดต้ังตะแกรงกันนกและกันตก 157,000.00   157,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ จันทร์สุหร่าย 157,000.00   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500376

1 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 15 รายการ 5,750.00        5,750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมเคร่ืองเย็น 5,750.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP365000104
2 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 15 รายการ 240.00          240.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมเคร่ืองเย็น 240.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP365000104
3 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 19 รายการ 11,410.00      11,410.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทิพรัตน์ 11,410.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500103
4 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 19 รายการ 1,484.00        1,484.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทิพรัตน์ 1,484.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500103
5 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 19 รายการ 1,177.00        1,177.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทิพรัตน์ 1,177.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500103
6 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 53 รายการ 38,229.00      38,229.00      เฉพาะเจาะจง บ.เมืองทองสโตร์ จ่ากัด 38,229.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500089
7 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 53 รายการ 1,336.00        1,336.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมืองทองสโตร์ จ่ากัด 1,336.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500089
8 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 53 รายการ 748.00          748.00          เฉพาะเจาะจง บ.เมืองทองสโตร์ จ่ากัด 748.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500089
9 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 53 รายการ 1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมืองทองสโตร์ จ่ากัด 1,600.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500089

10 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 53 รายการ 9,534.00        9,534.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมืองทองสโตร์ จ่ากัด 9,534.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500089

จ้ำงปรับปรุง เดือน กุมภำพันธ์ 2565

ซ้ืออะไหล่ เดือน มีนำคม 2565

หมวดคา่ใชส้อย (ซอ่ม บ ารงุรักษา ปรับปรงุ)



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำร
คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

11 ซ้ืออะไหล่ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 53 รายการ 3,656.00        3,656.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมืองทองสโตร์ จ่ากัด 3,656.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500089
12 ซ้ือสะเก้นสแตนเลส 1,440.00        1,440.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจรียงพรวัสดุภัณฑ์ 1,440.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500090
13 ซ้ือBattery 12V mah.For TE-112 1,050.00        1,050.00        เฉพาะเจาะจง บ.เซฟไลฟืเทคโนโลยี จ่ากัด 1,050.00        ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500085
14 ซ้ือRechargeable Lithium lon battery 2 ช้ิน49,000.00      49,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จ่ากัด 49,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500038
15 อะไหล่ซ่อม 3 รายการ 121.00          121.00          เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 121.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP36500163

1 จ้างติดต้ังป๊ัมสูบน่้าแฟลตครอบครัง 120,000.00   120,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด ฝ้ันพรมมิน 120,000.00   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500510

2 จ้างเหมาอ่างท่าความร้อนระบบน่้าหมุนเวียน 21,500.00      21,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเกล้าณภัส เย่ือใย 21,500.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500262
3 ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ห้องคลินิกยาเสพติด 13,000.00      13,000.00      เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 13,000.00      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุดP26500504

จ้ำงปรับปรุง เดือน มีนำคม 2565

หมวดคา่ใชส้อย (ซอ่ม บ ารงุรักษา ปรับปรงุ)


