
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

1 จ้างซ่อม IVD RONGER 1 ช้ิน 1,284.00            1,284.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 1,284.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

2 จ้างซ่อมอะไหล่วัสดุครุภัณฑ์ 3 รายการ 1,800.00            1,800.00            เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 1,800.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

3 จ้างซ่อมอะไหล่วัสดุครุภัณฑ์ 3 รายการ 8,500.00            8,500.00            เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 8,500.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

4 จ้างซ่อมอะไหล่วัสดุครุภัณฑ์ 3 รายการ 45,000.00          45,000.00          เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 45,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

5 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กธ6455 3,982.54            3,982.54            เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 3,982.54            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

6 จ้างซ่อมรถตู้รน่ัง TOYOTA นข 1453 ปข 3,800.00            3,800.00            เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 3,800.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

7 บ ารุงรักษาลิฟท์ อาครพัก จนท . 7 ช้ัน 96 ห้อง 35,000.00          35,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 35,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

8 บ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์ Toshiba 75,000.00          75,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด 75,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

9 บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 95,818.50          95,818.50          เฉพาะเจาะจง บรัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 95,818.50          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

10 บ ารุงรักษาลิฟท์อาคารผู้ป่วยใน 1000 53,500.00          53,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด 53,500.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

11 จ้างติดต้ังป๊ัมสูบน้ าแฟลตครอบครัง 120,000.00       120,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด ฝ้ันพรมมิน 120,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

12 จ้างเหมาอ่างท าความร้อนระบบน้ าหมุนเวียน 21,500.00          21,500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวเกล้าณภัส เย่ือใย 21,500.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

13 ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ห้องคลินิกยาเสพติด 13,000.00          13,000.00          เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 13,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

14 เปล่ียนหน้าต่างบานเล่ือนห้องบริหาร 9,000.00            9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี เจนจุลพร 9,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

15 ก้ันผนังห้อง รปภ. ตรงข้าม ร.ร. ปว. 70,000.00          70,000.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี เจนจุลพร 70,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

16 ก้ันผนังห้องเก็บพัสดุ ช้ัน 3 อาคารซักฟอก จ่ายกลาง 95,000.00          95,000.00          เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 95,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน มีนำคม 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

1 จ้างซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 2 รายการ 20,000.00          20,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด 20,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
2 จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ าเสีย 1 งาน 172,805.00       172,805.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจี วอเตอร์ จ ากัด 172,805.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
3 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ า 69,300.00          69,300.00          เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน์ ส่วนน้อย 69,300.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
4 จ้างเปล่ียนแร็คพวงมาลัยรถตู้ 10,800.00          10,800.00          เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 10,800.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
5 ซ่อมรถพยาบาล  กธ 2730 4,743.31            4,743.31            เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า ประจวบ 4,743.31            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
6 ซ่อมรถพยาบาล  กธ 2730 25,670.37          25,670.37          เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า ประจวบ 25,670.37          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
7 ซ่อมป๊ัมลมทางการแพทย์ 91,000.00          91,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูดีเทรดด้ิง 91,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
8 ซ่อมเปล่ียนอะไหล่ Main Board,Batttery 11,235.00          11,235.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟไลท์ เทคโนโลยี จ ากัด 11,235.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
9 เปล่ียนดิจิตอล เช็คระบบตู้แช่ศพ 3 เคร่ือง 28,800.00          28,800.00          เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 28,800.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

10 เดินท่อทองแดงเคร่ืองปรับอากาศ พยาธิ 800.00               800.00               เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 800.00               ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
11 เดินท่อทองแดงเคร่ืองปรับอากาศ สูติ -นรีเวช 1,600.00            1,600.00            เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 1,600.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
12 เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 16,500.00          16,500.00          เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 16,500.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
13 บ ารุงรักษาเคร่ืองช่วยหายใจBennett840 12เคร่ือง 192,000.00       192,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทโซวิค จ ากัด 192,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
14 บ ารุงรักษาเคร่ืองช่วยหายใจBennett840 12เคร่ือง 900,000.00       900,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทโซวิค จ ากัด 900,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
15 จ้างแผงก้ันบังแดดท่ีจอดรถ EMS 40,000.00          40,000.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี เจนจุลพร 40,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
16 ติดตังประตูอัติโนมัติ ทางเข้าอาคารผู้ป่วยใน ช้ัน 1 105,000.00       105,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด ฝ้ันพรมมิน 105,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
17 ติดต้ังตะแกรงเหล็ก ป้องกันนกพิราบอาคารโภชนาการ 196,000.00       196,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ จันทร์สุหร่าย 196,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน เมษำยน 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

1 เปล่ียนกระเบ้ืองยางใหม่ 1 งาน 42,800.00          42,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตซูบิชิ แอลเลเวเตอร์ จ ากัด 42,800.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
2 หลอดไฟ  6V 20W 4,500.00            4,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อาย จ ากัด 4,500.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
3 ปรับปรุงเปล่ียนกระเบ้ืองหลังคา รพ .สนาม 5,725.00            5,725.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวเกล้าณภัส เย่ือใย 5,725.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
4 ซ่อมประตูเคร่ืองน่ึง 25,412.50          25,412.50          เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์ การช่าง 25,412.50          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
5 บ ารุงรักษาเคร่ืองน่ึงไอน้ า 9,500.00            9,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยสเตอริไลเซอร์ 9,500.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
6 บ ารุงรักษาเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 15,000.00          15,000.00          เฉพาะเจาะจง น าวิวัฒน์การช่าง 1992 15,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
7 จ้างติดแผงตาข่ายก้ันด้านหลังห้องพิเศษ 148,000.00       148,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ จันทร์สุหร่าย 148,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
8 ปรับปรุงเพ่ิมช่องจ่ายยา 2 ช่อง 28,000.00          28,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวเกล้าณภัส เย่ือใย 28,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
9 ปรับปรุงเคาน์เตอร์เก็บอุปกรณ์ หอผู้ป่วย 86,200.00          86,200.00          เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 86,200.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

10 เคาน์เตอร์อ่างล้างภาชนะ 2 รายการ 70,000.00          70,000.00          เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 70,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
11 ปรับปรุงบ้านพักไม้เรือนแถว 158,000.00       158,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด ฝ้ันพรมมิน 158,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

1 ถ่ายน้ ามันเคร่ือง/เปล่ียนแบต กค3540. 6,600.00            6,600.00            เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 6,600.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
2 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 500                   500                   เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 500                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
3 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,600                 1,600                 เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 1,600                 ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
4 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,600.00            1,600.00            เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 1,600.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
5 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 18,500.00          18,500.00          เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 18,500.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน มิถุนำยน 2565

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน พฤษภำคม 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,200.00            3,200.00            เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 3,200.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
7 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 500.00               500.00               เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 500.00               ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
8 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 8,500.00            8,500.00            เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 8,500.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
9 ซ่อมเคร่ืองมือสายลม 9,416.00            9,416.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 9,416.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

10 ซ่อมรถพยาบาลTOYOTAกง2573 5,370.00            5,370.00            เฉพาะเจาะจง บุญธรรมเคร่ืองเย็น 5,370.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
11 ซ่อมรถพยาบาลTOYOTAกง2573 600.00               600.00               เฉพาะเจาะจง บุญธรรมเคร่ืองเย็น 600.00               ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
12 จ้างซ่อมแซมกันสาด 44,000.00          44,000.00          เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ จันทร์สุหร่าย 44,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
13 จ้างซ่อมรถ กฉ8396 3,923.69            3,923.69            เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าประจวบคีรีขันธ์  จ ากัด 3,923.69            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
14 เปล่ียนแม๊กเนตริกเคร่ืองปรับอากาศ 500.00               500.00               เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 500.00               ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
15 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2 รายการ 3,300.00            3,300.00            เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 3,300.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
16 ซ่อมกล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ 203,753.68       203,753.68       เฉพาะเจาะจง บริษัทโอลิมปัส จ ากัด 203,753.68       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
17 ซ่อมรถ นข 1305 ปข 4,300.00            4,300.00            เฉพาะเจาะจง สมมิตร พืมขุนทด 4,300.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
18 เปล่ียนชุดควบคุม Generator 670 105,395.00       105,395.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ี กรุ๊ป จ ากัด 105,395.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
19 ซ่อมรถยนต์ กง 2573 3,691.50            3,691.50            เฉพาะเจาะจง ร้านเบ๊เจริญกลการ 3,691.50            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
20 ซ่อมแซมเคร่อง Biar Hugger 1,605.00            1,605.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด 1,605.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
21 เปล่ียนอะไหล่ Batery 2 ช้ิน 9,630.00            9,630.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล ประเทศไทย จ ากัด 9,630.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
22 เปล่ียนมอเตอร์เคร่ืองปรับอากาศ 8,500.00            8,500.00            เฉพาะเจาะจง เสาวนีย์ พลเพ่ิม 8,500.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
23 ติดต้ังชุดไมค์โครโฟน รพ .สนาม 6,000.00            6,000.00            เฉพาะเจาะจง อาร์แอนด์ที ไอที เซอร์วิส 6,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
24 บ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจลานสายตาอัติโนมัติ 22,500.00          22,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทคาร์ล ไซซสส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 22,500.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
25 บ ารุงรักษาอะไหล่กลุ่มงานพยาธิ  6 รายการ 31,300.00          31,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทไบโอแคลเซ็นเตอร์ จ ากัด 31,300.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
26 บ ารุงรักษาเคร่ืองเตรียมยาเคมีบ าบัด 2 รายการ 285,379.70       285,379.70       เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสพีซี อาร์ที 285,379.70       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

27 บ ารังรักษาPrefilter 11,235.00          11,235.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสพีซี อาร์ที 11,235.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
28 บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 146844.66 146844.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ีกรุ๊ป จ ากัด 146844.66 ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
29 จ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์เสริมทักษะ 11,000.00          11,000.00          เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 11,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
30 ติดต้ังตะแกรงกันนกและกันตก 507-512 163,500.00       163,500.00       เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ จันทร์สุหร่าย 163,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
31 ปรับปรุงห้องพักแพทย์เบอร์7ช้ัน3 163,000.00       163,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด ฝ้ันพรมมิน 163,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
32 ปรับปรุงแฟลตพักพยาบาล 32 / 306 119,000.00       119,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด ฝ้ันพรมมิน 119,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
33 ปรับปรุงแฟลตพักพยาบาล 32 / 410 114,000.00       114,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด ฝ้ันพรมมิน 114,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
34 จ้างปรับปรุงห้องตรวจอณูชีวโมเลกุล 48,000.00          48,000.00          เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 48,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

1 ติดต้ังระบบทีวีดิจิตอล อ .อุบัติเหตุ 66,760.00          66,760.00          เฉพาะเจาะจง อาร์ แอนด์ ที ไอที เซอร์วิส 66,760.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
2 ปรับปรุงห้องพักแพทย์ชาย ห้อง 22 และ 23 67,000.00          67,000.00          เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 67,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
3 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ลิฟท์ส่งของ อ .เภสัช 5,350.00            5,350.00            เฉพาะเจาะจง บจ.ลิฟท์ไทยเทค 5,350.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
4 ซ่อมบ ารุงท่อน้ าเสียอาคาคโภชนาการ 112,350.00       112,350.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจี วอเตอร์ 112,350.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
5 ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร อ .อุบัติเหตุ 60,380.10          60,380.10          เฉพาะเจาะจง บจ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) 60,380.10          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
6 ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 5,350.00            5,350.00            เฉพาะเจาะจง บจ.สเปซเมด 5,350.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
7 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศและตู้เก็บเกร็ดเลือด 1,000.00            1,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย์ พลเพ่ิม 1,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
8 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศและตู้เก็บเกร็ดเลือด 8,000.00            8,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย์ พลเพ่ิม 8,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
9 ซ่อมล้อรถเคร่ืองจ้ีห้ามเลือด 1,200.00            1,200.00            เฉพาะเจาะจง ประจวบแมชช่ันเนอร่ี 1,200.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

10 เช็คระยะ 260,000กม. รถทะเบียน กฉ 8396 8,308.55            8,308.55            เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ 8,308.55            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
11 ก้ันผนังท่ีน่ังรอตรวจผู้รับบริการคลินิกตา 70,000.00          70,000.00          เฉพาะเจาะจง นางแถบ สีเมฆ 70,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน กรกฎำคม 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

12 ซ่อมกล้องส่องตรวจถุงน้ าดีและตับอ่อน 69,336.00          69,336.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เมดิทอป 69,336.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

1 ตรวจเช็คและท าความสะอาดแอร์ 2 เคร่ือง 1,000.00            1,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสมพล แซ่โง้ว 1,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
2 เช็คระยะ 460,000 กม. นข 1453 3,989.50            3,989.50            เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ 3,989.50            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
3 เปล่ียนแบตเตอร่ี กฉ 3208 3,100.00            3,100.00            เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 3,100.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
4 เปล่ียนยางตู้แช่วัคซีน 6,600.00            6,600.00            เฉพาะเจาะจง นายสมพล แซ่โง้ว 6,600.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
5 ซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ กฉ 3208,นข 1305,กธ 6455 9,254.43            9,254.43            เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ 9,254.43            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
6 ซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ กฉ 3208,นข 1305,กธ 6455 618.46               618.46               เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ 618.46               ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
7 ซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ กฉ 3208,นข 1305,กธ 6455 7,985.30            7,985.30            เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ 7,985.30            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
8 ซ่อมและตรวจเช็คระบบปรับอากาศ นข 1305 5,460.00            5,460.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมเคร่ืองเย็น 5,460.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
9 เช็คระยะ 548,560 กม. กง 2573 13,277.11          13,277.11          เฉพาะเจาะจง บจ.อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ 13,277.11          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

10 เปล่ียนแบตเตอร่ี กค 5747 4,800.00            4,800.00            เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 4,800.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
11 เปล่ียนแบตเตอร่ี นข 1305 3,200.00            3,200.00            เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 3,200.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
12 หลอดไฟ กฉ 8396 220.00               220.00               เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 220.00               ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
13 เปล่ียนยาง กฉ 8396 13,600.00          13,600.00          เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 13,600.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
14 เปล่ียนยาง กธ 6455 17,200.00          17,200.00          เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 17,200.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
15 ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ าเพ่ิมอาคารโภชนาการ 15,000.00          15,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวเกล้าณภัส เย่ือใย 15,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
16 ซ่อมระบบปรับอากาศ นข 2410 4,030.00            4,030.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมเคร่ืองเย็น 4,030.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
17 ซ่อมเคร่ืองป่ันแยกเลือด 59,000.00          59,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จ ากัด 59,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน สิงหำคม 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

18 ซ่อมเคร่ืองอัลตร้าซาวด์ 10,000.00          10,000.00          เฉพาะเจาะจง บจ.ควอนต้ัม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) 10,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
19 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ทารกแรกเกิด 5 รายการ 49,300.00          49,300.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เซฟไลฟ์ เทคโนโลยี 49,300.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
20 ซ่อมเตียงผ่าตัด 49,000.00          49,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพีไลฟ์ เมดิคอล 49,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
21 ซ่อมเตียงผ่าตัด 49,000.00          49,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพีไลฟ์ เมดิคอล 49,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
22 ซ่อมเคร่ืองวัดสัญญาณชีพ 34,000.00          34,000.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เมดิคแมนไทย 34,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
23 ซ่อมรถ นข 1453 (ลูกปืนล้อหน้าแตก) 21,926.44          21,926.44          เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ 21,926.44          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
24 ซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์ห้องผ่าตัด 3 รายการ 10,539.50          10,539.50          เฉพาะเจาะจง บจ.โนวาเทค เฮลธ์แคร์ 10,539.50          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
25 ซ่อมระบบระบายอากาศห้องแยกโรค ไอซียู 33,223.50          33,223.50          เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 33,223.50          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
26 ซ่อม Kerrison 2,996.00            2,996.00            เฉพาะเจาะจง บจ.โนวาเทค เฮลธ์แคร์ 2,996.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
27 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 22,000.00          22,000.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เซฟไลฟ์ เทคโนโลยี 22,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
28 ซ่อมเตียงผ่าตัด 52,000.00          52,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพีไลฟ์ เมดิคอล 52,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
29 ท าด้ามจับ อลูมิเนียม Screw driver 4.5 mm 1,400.00            1,400.00            เฉพาะเจาะจง วิรัช โรงกลึง 1,400.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
30 เปล่ียนแบตเตอร่ี นข 1453 4,800.00            4,800.00            เฉพาะเจาะจง อุดมออโต้ซัพพลาย 4,800.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
31 เช็คระยะ 613,171 กม. กค 3540 9,887.34            9,887.34            เฉพาะเจาะจง บจ.อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ 9,887.34            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
32 บ ารุงรักษาและสอบเทียบ Biological Safety 3,200.00            3,200.00            เฉพาะเจาะจง บจ.แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน 3,200.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
33 บ ารุงรักษา Biological Safety และ ตู้ครอบอ่างย้อมสี 8,800.00            8,800.00            เฉพาะเจาะจง บจ.แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน 8,800.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
34 อะไหล่ตู้ดูดไอสารเคมี 18,000.00          18,000.00          เฉพาะเจาะจง บจ.แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน 18,000.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
35 บ ารุงรักษาเคร่ืองมือแผนกรังสี 5 รายการ 311,500.00       311,500.00       เฉพาะเจาะจง บจ.บีเจเอช เมดิคอล 311,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
36 บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 825KVA 90,843.00          90,843.00          เฉพาะเจาะจง บจ.วีเพาเวอร์ (ประเทศไทย) 90,843.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด
37 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 3540 (ซ่อมเบาะ) 24,500.00          24,500.00          เฉพาะเจาะจง นายจามร สุดสาย 24,500.00          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต่ าสุด



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

P26500413

P26500526

P26500526

P26500526

P26500561

P26500560

P26400364.1

P26400720.1

P26400367.1

P26400553.1

P26500510

P26500262

P26500504

P26500522

P26500532

P26500502

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน มีนำคม 2565



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

P36500440
P26500513
P26500555
P26500771
P26500662
P26500662
P26500438
P26500402
P 26500583
P 26500583
P 26500583
P 26500583
ปข.0032.201/198.1

328/2564
P26500558
P26500744
P26500743

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน เมษำยน 2565



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

P26500128
P36500307
P26500756
P26500681
P26500356
P26400803.1
P36500783
P26500786
P26500375
P26500277
P26500745

P26500831
P26500795
P26500795
P26500795
P26500795

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน มิถุนำยน 2565

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน พฤษภำคม 2565



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

P26500795
P26500795
P26500795
P26500778
P26500790
P26500790
P26500809
P26500830
P26500828
P26500828
PK26500275
P26500938
P26500750
P26500956
P365001059
P26501069
P26501071
P26501072
P26500674
P26500823
P26500270



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

P26500261
P26500537
P26500503
P26500952
P26500900
P26500966
P26500964
P36500805

P26501204
P26501073
P36500549
P26501219
P26500550
P26501058
P26501228
P26501228
P26501227
P26501214
P26500961

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

P26500620

P26501229
P26501239
P26501249
P26501255
P26501215
P26501215
P26501215
P26501207
P26501220
P26501226
P26501226
P26501226
P26501226
P26501226
P26501095

P26501345
P26501256

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน สิงหำคม 2565



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

P26501329
P26501237
P26500759
P26500759
P26500951
P26501354
P26501251
P26501238
P26501330
P26501332
P26500760
P26501367
P26501349
P26501356
P265001129
P26500811
P36500411
P26400722.1
P26501218
P26501224



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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


