
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

1 เคร่ืองวิเคราะห์สญัญาณชีพ1เคร่ือง 495,000.00           495,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทรีท เมด จ ากดั 495,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
2 คอมพิวเตอร์14รายการ 740,000.00           740,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที คลินิก 740,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
3 เคร่ืองดูดควนักระโจม1เคร่ือง 27,900.00             27,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 27,900.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
4 หมอ้หุงขา้ว1ใบ 1,730.00               1,730.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 1,730.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
5 พดัลมระบายอากาศ2ตวั 1,456.00               1,456.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 1,456.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
6 ตูแ้ช่2ตู้ 11,980.00             11,980.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 11,980.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
7 เกา้อ้ีโครงเหล็ก 14 ตวั 9,660.00               9,660.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 9,660.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
8 เกา้อ้ีส านกังาน 5 ตวั 10,099.25             10,099.25             เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 10,099.25              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
9 ตูเ้ยน็1ตู้ 6,490.00               6,490.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 6,490.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
10 ไมโครเวฟ1เคร่ือง 1,890.00               1,890.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 1,890.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
11 พดัลมติดผนงั 1 ตวั 1,048.00               1,048.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 1,048.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
12 พดัลมระบายอากาศ 2 ตวั 1,720.00               1,720.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 1,720.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
13 เคร่ืองตีป้าย1เคร่ือง 7,800.00               7,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง 7,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
14 ตูล้  าโพง 1คู่ 4,580.00               4,580.00               เฉพาะเจาะจง ร้านบธูสเตอร์ ช็อพ 4,580.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
15 เคร่ืองปรับอากาศ1เคร่ือง 45,500.00             45,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 45,500.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
16 เคร่ืองปรับอากาศ1เคร่ือง 27,200.00             27,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 27,200.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

เดือน เมษายน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 3  (เดือน  เมษำยน  พ.ศ.2565 ถึง เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

หมวดครภัุณฑ์



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 3  (เดือน  เมษำยน  พ.ศ.2565 ถึง เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

17 เคร่ืองปรับอากาศ1เคร่ือง 32,200.00             32,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 32,200.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
18 โทรศพัท ์2 เคร่ือง 6,198.00               6,198.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั จูเนียร์ เทเลคอม จ ากดั 6,198.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
19 โทรศพัทมี์สาย 5 เคร่ือง 2,145.00               2,145.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 2,145.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
20 โทรศพัทมี์สาย 5 เคร่ือง 3,003.00               3,003.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 3,003.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
21 ล าโพง2ชุด 5,100.00               5,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเอซิส เวฟ เทค จ ากดั 5,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
22 เคร่ืองวดัความดนัพกพา 12 เคร่ือง 74,400.00             74,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก เอโอ เมดิคอลแอนด์ซพัพลาย 74,400.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
23 คอม9รายการ 148,620.00           148,620.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเอซิส เวฟ เทค จ ากดั 148,620.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
24 papr 4 ชุด 168,000.00           168,000.00           เงินบริจาค หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ยนิูแคร์ ซพัพลาย 168,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
25 หวักลอ้งผ่าตดั1 ชุด 650,000.00           650,000.00           เงินบริจาค บริษทั โอลิมปัส(ปทท) จ ากดั 650,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
26 เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจ1 600,000.00           600,000.00           bidding บริษทั โซวิค จ ากดั 595,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

1 เคร่ืองวดัความมีชีวิตฟัน 1 เคร่ือง 29,000.00             29,000.00             เฉพาะเจาะจง บ. เอส.ดี.ทนัตเวช(1998) จ ากดั 29,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
2 โต๊ะสแตนเลส1ตวั 8,000.00               8,000.00               เฉพาะเจาะจง บ.เอส พี ฮอสปิตอล ซพัพลาย จ ากดั 8,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
3 ตูเ้ซฟ 990.00                  990.00                  เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมค็โคร จ ากดั 990.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
4 ครุภณัฑก์ารแพทย ์4 รายการ 59,660.00             59,660.00             เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดั 59,660.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
5 เคร่ืองฉายภาพ 1 เคร่ือง 35,800.00             35,800.00             เฉพาะเจาะจง บ.โอเอซิสเวฟเทค จ ากดั 35,800.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
6 แอลอีดี1เคร่ือง 8,990.00               8,990.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 8,990.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

เดือน พฤษภาคม  2565

หมวดครภัุณฑ์



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 3  (เดือน  เมษำยน  พ.ศ.2565 ถึง เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

7 เคร่ืองไฟฟ้าฉุกเฉิน ชนิด2ดวง 2 เคร่ือง 7,100.00               7,100.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ไฟร์แชมป์ เคมีคอล 7,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
8 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 27,200.00             27,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 27,200.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
9 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 27,200.00             27,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 27,200.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
10 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 32,200.00             32,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 32,200.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
11 เคร่ืองวดัระดบัความอ่ิมตวัออกซิเจน1เคร่ือง 95,000.00             95,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร์ม เมดิคอล จ ากดั 95,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
12 วงลอ้บริหารไหล่ 1 ชุด 15,000.00             15,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.เพียว เมดิคอล พลสั จ  ากดั 15,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
13 ชั้นวาง2ชั้น 5,562.20               5,562.20               เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 5,562.20                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
14 ชุดส่องหลอดลม1ชุด 17,200.00             17,200.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนต ากดั แอล เค เมดิคอล 17,200.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
15 เคร่ืองพิมพล์าเบล1เคร่ือง 4,190.00               4,190.00               เฉพาะเจาะจง บ.โอเอซิสเวฟเทค จ ากดั 4,190.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
16 วิทยส่ืุอสาร 2ชุด 52,000.00             52,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไอ.ที.เซฟต้ี 52,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
17 โทรศพัทส์ านกังาน 12 เคร่ือง 33,600.00             33,600.00             เฉพาะเจาะจง หจก เอโอ เมดิคอลแอนด์ซพัพลาย 33,600.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
18 โปรแกรมคอม 1 ชุด 40,000.00             40,000.00             เงินบริจาค บ.ไอเบอล่า จ  ากดั (สนงใหญ่) 40,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
19 รถบรรทกุแบบมีcab 1คนั 732,300.00           732,000.00           bidding บ.โตโยตา้ประจวบคีรีขนัธ  จ  ากดั 732,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

1 ตูเ้ยน็เก็บอาหารเล้ียงเช้ือ1ชุด 44,500.00             44,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านประจวบเคร่ืองเยน็ 44,500.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
2 ตูเ้ยน็ 6.1 คิว 1 ตู้ 6,690.00               6,690.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 6,690.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
3 ตูแ้ช่39.9คิว 1 ตู้ 36,990.00             36,990.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั 36,990.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

เดือน มถุินายน 2565

หมวดครภัุณฑ์



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 3  (เดือน  เมษำยน  พ.ศ.2565 ถึง เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

4 พดัลมโคจรติดผนงั 18 น้ิว 1 ตวั 1,558.00               1,558.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 1,558.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
5 เตาอบอาหาร 1 ตวั 3,790.00               3,790.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั 3,790.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
6 รถยกไฮดรอลิก 1 คนั 15,000.00             15,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เอโอ เมดิคอลแอนด์ซพัพลาย 15,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
7 เคร่ืองพน่ยา1เคร่ืองตดัหญา้1เคร่ืองสูบน ้า1 18,005.08             18,005.08             เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 18,005.08              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
8 รถเข็นปนู1คนั 2,782.00               2,782.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมืองทองสโตร์ จ  ากดั 2,782.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
9 ล าโพงบลูทธู 1 ตวั 750.00                  750.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านบธูสเตอร์ ช็อพ 750.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
10 เกา้อ้ีไมจ้ริง 1 ชุด 10,000.00             10,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงใส เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 10,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
11 เคร่ืองวดัความเค็ม 1 เคร่ือง 1,800.00               1,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาร์ทอพั ซพัพลาย จ ากดั 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
12 ท่ีแขวนบทู1อนั 8,940.00               8,940.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดั 8,940.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
13 เคร่ืองป่ันอาหาร 4 ตวั 27,960.00             27,960.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 27,960.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
14 พดัลมติดผนงั16น้ิว 1 ตวั 1,048.00               1,048.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 1,048.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
15 พดัลมดูดอากาศ8น้ิว 3 ตวั 2,184.00               2,184.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 2,184.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
16 โซฟา 2 ตวั 25,800.00             25,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 25,800.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
17 ชุดหวัเกจ6์หวัเกจ2์ 23,200.00             23,200.00             เฉพาะเจาะจง หจก. พี โปรเมท 23,200.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
18 รถเข็น1คนั 11,000.00             11,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พี ฮอสปิตอล ซพัพลาย จก 11,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
19 ชุดสว่านเจาะกระดูก 1 ชุด 977,666.00           977,666.00           bidding บริษทั บางกอกยนิูเทรด จ ากดั 975,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
20 ชุดส่องตรวจหลอดลม 1 ชุด 950,000.00           950,000.00           bidding บริษทั โกสินทร์เวชภณัฑ ์จ ากดั 950,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

หมวดครภัุณฑ์



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(10)

147/2565
146/2565
6500140
6500140
6500140
6500141
6500118
6500115
6500116
6500116
6500117
6500117
6500113
6500114
6500142
6500130

เดือน เมษายน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 3  (เดือน  เมษำยน  พ.ศ.2565 ถึง เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

หมวดครภัุณฑ์



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 3  (เดือน  เมษำยน  พ.ศ.2565 ถึง เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

6500130
6500119
6500121
6500121
6500122
6500120
650124

6500046
243/2565
247/2565

6500138
6500102
6500150
6500096
6500146
6500154

เดือน พฤษภาคม  2565

หมวดครภัุณฑ์



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 3  (เดือน  เมษำยน  พ.ศ.2565 ถึง เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

6500143
6500155
6500155
6500155
6500095
6500108
6500152
6500132
6500153
6500131
6500134
6500126
260/2565

6500133
6500158
6500167

เดือน มถุินายน 2565

หมวดครภัุณฑ์



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 3  (เดือน  เมษำยน  พ.ศ.2565 ถึง เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

6500165.2
6500159
6500149
6500160
6500169
6500161
26500151
6500163
6500112

6500155.2
650056
650056
650056

6500147
6500148
367/2565
176/2565

หมวดครภัุณฑ์


