
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

1 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 11,550.00         11,550.00         เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ เครือแดง 11,550.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

2 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 6,120.00           6,120.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ อารมย์ย้ิม 6,120.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

3 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 8,580.00           8,580.00           เฉพาะเจาะจง นางพวงเพ็ญ บานแย้ม 8,580.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

4 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 5,400.00           5,400.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ ธรรมวิเศษ 5,400.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

5 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 4,320.00           4,320.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพินทุสร ใจเสง่ียม 4,320.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

6 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 15,500.00         15,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวราชญา มูลศรี 15,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

7 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 2,200.00           2,200.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวราชญา มูลศรี 2,200.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

8 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 3,300.00           3,300.00           เฉพาะเจาะจง นางนราธิป ด ารงศุภลักษณ์ 3,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

9 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 1,980.00           1,980.00           เฉพาะเจาะจง นางนราธิป ด ารงศุภลักษณ์ 1,980.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

10 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 2,640.00           2,640.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกาญจน์ แสงมณี 2,640.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

11 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 14,250.00         14,250.00         เฉพาะเจาะจง นางจุไรรัตน์ พรหมเงิน 14,250.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

12 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,150.00         10,150.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงเดือน 10,150.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

13 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 13,150.00         13,150.00         เฉพาะเจาะจง นางชณัฐดา พูลทวี 13,150.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

14 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 1,875.00           1,875.00           เฉพาะเจาะจง นายชลอ แจ่มแจ้ง 1,875.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

15 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,675.00         11,675.00         เฉพาะเจาะจง นางปัทมา ภูพะเนียด 11,675.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

16 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,925.00         10,925.00         เฉพาะเจาะจง นางปราณี ปิแอร์เน่ 10,925.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

17 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,200.00         10,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปรานอม ชัยนา 10,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

18 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,975.00           9,975.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าฝน เรืองโรจน์ 9,975.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

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)

19 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,075.00         11,075.00         เฉพาะเจาะจง นางน้ าปราณ คล้ายสังข์ 11,075.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

20 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 4,500.00           4,500.00           เฉพาะเจาะจง นายธนิศร ทองงาม 4,500.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

21 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,450.00         11,450.00         เฉพาะเจาะจง นายนวพล พิณกุล 11,450.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

22 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 13,650.00         13,650.00         เฉพาะเจาะจง นางมะยุรี พิมพา 13,650.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

23 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 7,975.00           7,975.00           เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล ใจเป่ียม 7,975.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

24 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,675.00           8,675.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ คล้ายมงคล 8,675.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

25 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,050.00           8,050.00           เฉพาะเจาะจง นางรอไม มินิ 8,050.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

26 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 6,525.00           6,525.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวเรณู สุมขอนุเคราะห์ 6,525.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

27 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,150.00           8,150.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุริษา แจ่มสุริยา 8,150.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

28 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 5,575.00           5,575.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชาติเอกชัย 5,575.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

29 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 7,150.00           7,150.00           เฉพาะเจาะจง นางอัมพร สุขอนุเคราะห์ 7,150.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

30 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 5,475.00           5,475.00           เฉพาะเจาะจง นางอรุณี วงศ์รัตน์ 5,475.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

31 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 2,375.00           2,375.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพีระพรรณ เอียตระกูล 2,375.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

32 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 28,300.00         28,300.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา ชลาสินธ์ุ 28,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

33 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 43,800.00         43,800.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ปิยพสุนทรา 43,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

34 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 19,100.00         19,100.00         เฉพาะเจาะจง นายปฐมพงษ์ ทองโคตร 19,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

35 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 32,200.00         32,200.00         เฉพาะเจาะจง นายแพง ภิญโญโชติวงค์ 32,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

36 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 21,400.00         21,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐยา ปราภรณ์ 21,400.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

37 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 27,900.00         27,900.00         เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ไทยอุทิศ 27,900.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด



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)

38 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 11,900.00         11,900.00         เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ โพธ์ิจันทร์ 11,900.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

39 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 3,900.00           3,900.00           เฉพาะเจาะจง นายธิติ ทองส่งโสม 3,900.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

40 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 21,300.00         21,300.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา ชลาสินธ์ุ 21,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

41 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 45,200.00         45,200.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ปิยพสุนทรา 45,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

42 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 14,000.00         14,000.00         เฉพาะเจาะจง นายปฐมพงษ์ ทองโคตร 14,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

43 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 19,800.00         19,800.00         เฉพาะเจาะจง นายแพง ภิญโญโชติวงค์ 19,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

44 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 10,700.00         10,700.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐยา ปราภรณ์ 10,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

45 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 25,800.00         25,800.00         เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ไทยอุทิศ 25,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

46 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 15,100.00         15,100.00         เฉพาะเจาะจง นายปรัชญ์ โพธ์ิจันทร์ 15,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

47 จ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม 2,600.00           2,600.00           เฉพาะเจาะจง นายธิติ ทองส่งโสม 2,600.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

48 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 10,500.00         10,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 10,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

49 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 12,500.00         12,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 12,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

50 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 19,000.00         19,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 19,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

51 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 5,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

52 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 10,500.00         10,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 10,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

53 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 10,500.00         10,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 10,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

54 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 8,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

55 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 7,500.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

56 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 8,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด



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)

57 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 12,000.00         12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 12,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

58 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 8,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

59 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 10,500.00         10,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 10,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

60 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 10,500.00         10,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 10,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

61 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 7,500.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

62 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 8,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

63 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 5,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

64 จ้างเหมาตรวจช้ินเน้ือ 155,570.00       155,570.00       e-bidding บ.เนช่ันแนลเฮลแคร์ซิสเท็มส์ จก 155,570.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

65 จ้างเหมาตรวจช้ินเน้ือ 163,963.00       163,963.00       e-bidding บ.เนช่ันแนลเฮลแคร์ซิสเท็มส์ จก 163,963.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

66 จ้างเหมาตรวจช้ินเน้ือ 130,088.00       130,088.00       e-bidding บ.เนช่ันแนลเฮลแคร์ซิสเท็มส์ จก 130,088.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

67 จ้างเหมาทางห้องปฎิบัตืการ OUT LAB 34,701.00         34,701.00         e-bidding บ.เนช่ันแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 34,701.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

68 จ้างเหมาทางห้องปฎิบัตืการ OUT LAB 272,600.00       272,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 272,600.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

69 จ้างเหมาทางห้องปฎิบัตืการ OUT LAB 130,695.00       130,695.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 130,695.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

70 จ้างเหมาทางห้องปฎิบัตืการ OUT LAB 273,241.00       273,241.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 273,241.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

71 จ้างเหมาทางห้องปฎิบัตืการ OUT LAB 100,555.00       100,555.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 100,555.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

72 จ้างเหมาทางห้องปฎิบัตืการ OUT LAB 223,675.00       223,675.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 223,675.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

73 จ้างเหมาทางห้องปฎิบัตืการ OUT LAB 128,930.00       128,930.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 128,930.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

74 จ้างเหมาทางห้องปฎิบัตืการ OUT LAB 225,675.00       225,675.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 225,675.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

75 จ้างเหมาทางห้องปฎิบัตืการ OUT LAB 125,990.00       125,990.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 125,990.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด



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)

76 จ้างเหมาส่งตรวจโลหิต NAT 79,000.00         79,000.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์สภากาชาดไทย 79,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

77 จ้างเหมาส่งตรวจโลหิตมาตรฐาน 99,820.00         99,820.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์สภากาชาดไทย 99,820.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

78 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 44,688.55         44,688.55         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จก 44,688.55         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

79 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 44,469.20         44,469.20         เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี เด็นตัล แลป จก 44,469.20         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

80 จ้างเหมานอนกรน 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง บ. เรสท์ เมดิคอล 6,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

81 จ้างถ่ายเอกสาร 32,195.00         32,195.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักอ่าน 32,195.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

82 จ้างเหมาก่าจัดขยะติดเช้ือ 134,257.99       134,257.99       e-bidding บ.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จก 134,257.99       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

83 จ้างเหมาก่าจัดขยะติดเช้ือ 71,098.19         71,098.19         e-bidding บ.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จก 71,098.19         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

84 เข่าระบบติดตามยานพาหนะ 1,498.00            1,498.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จก 1,498.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

85 จ้างเหมาอ่ืนๆ 29,750.00         29,750.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 29,750.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

86 จ้างเหมาอ่ืนๆ 53,450.00         53,450.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 53,450.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

87 จ้างเหมาอ่ืนๆ 71,150.00         71,150.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวหฤทัย เกาะกลาง 71,150.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

88 จ้างเหมาอ่ืนๆ 5,760.00           5,760.00           เฉพาะเจาะจง นายภัทราวุธ พันทวี 5,760.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

89 จ้างเหมาอ่ืนๆ 5,040.00           5,040.00           เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล มะลิวัลย์ 5,040.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

90 จ้างเหมาอ่ืนๆ 2,880.00           2,880.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์นภัส วัดอักษร 2,880.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

91 จ้างเหมาอ่ืนๆ 9,900.00           9,900.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา พลีบัตร 9,900.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

92 จ้างเหมาอ่ืนๆ 2,520.00           2,520.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สนุกใจ 2,520.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

93 จ้างเหมาอ่ืนๆ 2,520.00           2,520.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววสายฝน บ ารุงผล 2,520.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

94 จ้างเหมาอ่ืนๆ 30,600.00         30,600.00         เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล สร้อยทอง 30,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

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

95 จ้างเหมาอ่ืนๆ 104,450.00       104,450.00       เฉพาะเจาะจง นายอรุณฤกษ์ แซ่โล้ 104,450.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

96 จ้างเหมาอ่ืนๆ 2,550.00           2,550.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 2,550.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

97 จ้างเหมาอ่ืนๆ 73,190.00         73,190.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ แอนด์ ที ไอที เซอร์วิส 73,190.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

98 จ้างเหมาอ่ืนๆ 192,080.00       192,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ แอนด์ ที ไอที เซอร์วิส 192,080.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

99 จ้างเหมาอ่ืนๆ 272,600.00       272,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 272,600.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

100 จ้างเหมาอ่ืนๆ 130,695.00       130,695.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 130,695.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

101 จ้างเหมาอ่ืนๆ 273,241.00       273,241.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 273,241.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

102 จ้างเหมาอ่ืนๆ 100,555.00       100,555.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 100,555.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

103 จ้างเหมาอ่ืนๆ 223,675.00       223,675.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 223,675.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

104 จ้างเหมาอ่ืนๆ 128,930.00       128,930.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 128,930.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

105 จ้างเหมาอ่ืนๆ 225,675.00       225,675.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 225,675.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

106 จ้างเหมาอ่ืนๆ 125,990.00       125,990.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จก 125,990.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

107 จ้างเหมาอ่ืนๆ 11,750.00         11,750.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ เขียวชะอุ่ม 11,750.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

108 จ้างเหมาอ่ืนๆ 128,500.00       128,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา ข าสุวรรณ์ 128,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

109 จ้างเหมาอ่ืนๆ 47,200.00         47,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา แดงสังวาลย์ 47,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

1 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 4,320.00           4,320.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา ชมช่ืน 4,320.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

2 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 9,570.00           9,570.00           เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ เครือแดง 9,570.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

3 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 7,260.00           7,260.00           เฉพาะเจาะจง นางพวงเพ็ญ บานแย้ม 7,260.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน พฤษภำคม 2565
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4 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 7,260.00           7,260.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกาญจน์ แสงมณี 7,260.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

5 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 3,960.00           3,960.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ อารมย์ย้ิม 3,960.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

6 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 7,920.00           7,920.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนราทิพย์ บุญล้ า 7,920.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

7 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 6,840.00           6,840.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ ธรรมวิเศษ 6,840.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

8 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 5,040.00           5,040.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพินทุสร ใจเสง่ียม 5,040.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

9 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 1,980.00           1,980.00           เฉพาะเจาะจง นางนราธิป ด ารงสุภลักษณ์ 1,980.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

10 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 14,850.00         14,850.00         เฉพาะเจาะจง นางจุไรรัตน์ พรหมเงิน 14,850.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

11 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 12,025.00         12,025.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงเดือน 12,025.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

12 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,925.00         11,925.00         เฉพาะเจาะจง นางชณัฐดา พูลทวี 11,925.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

13 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,775.00           8,775.00           เฉพาะเจาะจง นางปัทมา ภูพะเนียด 8,775.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

14 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 7,000.00           7,000.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี ปิแอร์เน่ 7,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

15 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 5,975.00           5,975.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวปรานอม ชัยนา 5,975.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

16 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,300.00         10,300.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าฝน เรืองโรจน์ 10,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

17 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,500.00           8,500.00           เฉพาะเจาะจง นางน้ าปราณ คล้ายสังข์ 8,500.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

18 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 3,000.00           3,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธนิศร ทองงาม 3,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

19 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 6,525.00           6,525.00           เฉพาะเจาะจง นายนวพล พิณกุล 6,525.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

20 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 15,100.00         15,100.00         เฉพาะเจาะจง นางมะยุรี พิมพา 15,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

21 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,800.00         10,800.00         เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล ใจเป่ียม 10,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

22 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,925.00         11,925.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ คล้ายมงคล 11,925.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด



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)

23 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 6,450.00           6,450.00           เฉพาะเจาะจง นางรอไม มินิ 6,450.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

24 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 5,875.00           5,875.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวเรณู สุขอนุเคราะห์ 5,875.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

25 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,250.00           8,250.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุริษา แจ่มสุริยา 8,250.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

26 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 4,825.00           4,825.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชาติเอกชัย 4,825.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

27 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 4,500.00           4,500.00           เฉพาะเจาะจง นางอัมพร สุขอนุเคราะห์ 4,500.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

28 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 5,350.00           5,350.00           เฉพาะเจาะจง นางอรุณี วงศ์รัตน์ 5,350.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

29 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 12,100.00         12,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 12,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

30 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 7,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

31 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 12,100.00         12,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 12,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

32 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

33 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 9,600.00           9,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 9,600.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

34 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

35 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 12,000.00         12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 12,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

36 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 12,100.00         12,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 12,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

37 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 9,600.00           9,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 9,600.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

38 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 7,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

39 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 12,100.00         12,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 12,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

40 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 7,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

41 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 14,500.00         14,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 14,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด
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42 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 9,600.00           9,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 9,600.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

43 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 7,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

44 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

45 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

46 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 12,100.00         12,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 12,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

47 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 7,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

48 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

49 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 7,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

50 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

51 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

52 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 9,700.00           9,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 9,700.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

53 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

54 จ้างเหมาตรวจช้ินเน้ือ 170,321.00       170,321.00       e-bidding บ.เนช่ันแนลเฮลแคร์ซิสเท็มส์ จก 170,321.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

55 จ้างเหมาส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ OUT LAB 118,428.00       118,428.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จก 118,428.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

56 จ้างเหมาส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ OUT LAB 256,665.00       256,665.00       e-bidding บ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จก. 256,665.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

57 จ้างเหมาส่งตรวจโลหิต NAT 108,750.00       108,750.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์สภากาชาดไทย 108,750.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

58 จ้างเหมาส่งตรวจโลหิตมาตรฐาน 136,090.00       136,090.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์สภากาชาดไทย 136,090.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

59 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 56,528.10         56,528.10         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จก 56,528.10         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

60 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 50,466.55         50,466.55         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จก 50,466.55         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
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61 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 12,476.20         12,476.20         เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี เด็นตัล แลป จก 12,476.20         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

62 จ้างเหมาก่าจัดขยะติดเช้ือ 21,089.93         21,089.93         เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จก 21,089.93         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

63 จ้างเหมาก่าจัดขยะติดเช้ือ 128,787.97       128,787.97       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จก 128,787.97       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

64 เข่าระบบติดตามยานพาหนะ 1,498.00            1,498.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จก 1,498.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

65 จ้างเหมาอ่ืนๆ 3,702.50           3,702.50           เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร มะลิวัน 3,702.50           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

66 จ้างเหมาอ่ืนๆ 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สุขใจมิตร 6,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

67 จ้างเหมาอ่ืนๆ 7,420.00           7,420.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสายทิพย์ มณฑา 7,420.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

68 จ้างเหมาอ่ืนๆ 36,500.00         36,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา แดงสังวาลย์ 36,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

69 จ้างเหมาอ่ืนๆ 58,100.00         58,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา ข าสุวรรณ์ 58,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

70 จ้างเหมาอ่ืนๆ 16,850.00         16,850.00         เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล สร้อยทอง 16,850.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

71 จ้างเหมาอ่ืนๆ 10,050.00         10,050.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ เขียวชะอุ่ม 10,050.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

72 จ้างเหมาอ่ืนๆ 20,950.00         20,950.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 20,950.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

73 จ้างเหมาอ่ืนๆ 51,350.00         51,350.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวหฤทัย เกาะกลาง 51,350.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

74 จ้างเหมาอ่ืนๆ 6,840.00           6,840.00           เฉพาะเจาะจง นายภัทราวุธ พันทวี 6,840.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

75 จ้างเหมาอ่ืนๆ 2,160.00           2,160.00           เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล มะลิวัลย์ 2,160.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

76 จ้างเหมาอ่ืนๆ 7,920.00           7,920.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์นภัส วัดอักษร 7,920.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

77 จ้างเหมาอ่ืนๆ 16,380.00         16,380.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา พลีบัตร 16,380.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

78 จ้างเหมาอ่ืนๆ 16,380.00         16,380.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สนุกใจ 16,380.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

79 จ้างเหมาอ่ืนๆ 18,900.00         18,900.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววสายฝน บ ารุงผล 18,900.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
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ประจ ำไตรมำสท่ี  3  (เดือน เมษำยน  พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565) (1)

80 จ้างเหมาอ่ืนๆ 10,710.00         10,710.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญฤดี ล่ันสุวรรณ 10,710.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

81 จ้างเหมาอ่ืนๆ 32,350.00         32,350.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา ข าสุวรรณ์ 32,350.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

82 จ้างเหมาอ่ืนๆ 8,650.00           8,650.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา แดงสังวาลย์ 8,650.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

83 จ้างเหมาอ่ืนๆ 40,600.00         40,600.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 40,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

84 จ้างเหมาอ่ืนๆ 71,850.00         71,850.00         เฉพาะเจาะจง นายอรุณฤกษ์ แซ่โล้ 71,850.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

85 จ้างเหมาอ่ืนๆ 49,950.00         49,950.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 49,950.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

1 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 5,280.00           5,280.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกาญจน์ แสงมณี 5,280.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

2 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 8,250.00           8,250.00           เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ เครือแดง 8,250.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

3 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 9,360.00           9,360.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนราทิพย์ บุญล้ า 9,360.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

4 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 13,800.00         13,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรชญา มูลศรี 13,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

5 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 9,240.00           9,240.00           เฉพาะเจาะจง นางพวงเพ็ญ บานแย้ม 9,240.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

6 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 7,200.00            7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ อารมย์ย้ิม 7,200.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

7 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 1,100.00           1,100.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรชญา มูลศรี 1,100.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

8 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 1,800.00           1,800.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพินทุสร ใจเสง่ียม 1,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

9 จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 7,600.00           7,600.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรัตน์ จินดา 7,600.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

10 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 15,925.00         15,925.00         เฉพาะเจาะจง นางจุไรรัตน์ พรหมเงิน 15,925.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

11 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 13,750.00         13,750.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงเดือน 13,750.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

12 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 13,300.00         13,300.00         เฉพาะเจาะจง นางชณัฐดา พูลทวี 13,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน มิถุนำยน 2565
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13 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 9,600.00           9,600.00           เฉพาะเจาะจง นางปัทมา ภูพะเนียด 9,600.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

14 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,925.00           8,925.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี ปิแอร์เน่ 8,925.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

15 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 4,875.00           4,875.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวปรานอม ชัยนา 4,875.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

16 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,600.00         11,600.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าฝน เรืองโรจน์ 11,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

17 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 8,525.00           8,525.00           เฉพาะเจาะจง นางน้ าปราณ คล้ายสังข์ 8,525.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

18 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 3,375.00           3,375.00           เฉพาะเจาะจง นายธนิศร ทองงาม 3,375.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

19 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 11,100.00         11,100.00         เฉพาะเจาะจง นายนวพล พิณกุล 11,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

20 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 15,925.00         15,925.00         เฉพาะเจาะจง นางมะยุรี พิมพา 15,925.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

21 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 10,850.00         10,850.00         เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล ใจเป่ียม 10,850.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

22 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 13,325.00         13,325.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ คล้ายมงคล 13,325.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

23 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 5,375.00           5,375.00           เฉพาะเจาะจง นางรอไม มินิ 5,375.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

24 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 6,900.00           6,900.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวเรณู สุขอนุเคราะห์ 6,900.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

25 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 6,525.00           6,525.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุริษา แจ่มสุริยา 6,525.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

26 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 7,225.00           7,225.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชาติเอกชัย 7,225.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

27 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 7,875.00           7,875.00           เฉพาะเจาะจง นางอัมพร สุขอนุเคราะห์ 7,875.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

28 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 7,700.00           7,700.00           เฉพาะเจาะจง นางอรุณี วงศ์รัตน์ 7,700.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

29 จ้างเหมาแพทย์แผนไทย 2,875.00           2,875.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพีระพรรณ เอียตระกูล 2,875.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

30 จ้างเหมาแพทย์คลินิกอายุรกรรม 45,000.00         45,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวินิต เทอดสุทธิรณภูมิ 45,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

31 จ้างเหมาแพทย์คลินิกอายุรกรรม 53,000.00         53,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวินิต เทอดสุทธิรณภูมิ 53,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
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32 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 10,500.00         10,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 10,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

33 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 7,500.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

34 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 10,500.00         10,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 10,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

35 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 5,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

36 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 5,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

37 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 7,500.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

38 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 7,500.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

39 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 7,500.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

40 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 8,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

41 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 7,500.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

42 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรี อิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร์ 5,000.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

43 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 7,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

44 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 7,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

45 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

46 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 9,700.00           9,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 9,700.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

47 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 16,900.00         16,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 16,900.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

48 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 7,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

49 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 9,700.00           9,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 9,700.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

50 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด
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51 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 12,000.00         12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 12,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

52 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 4,800.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

53 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 9,600.00           9,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 9,600.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

54 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนไฟฟ้า 9,700.00           9,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จก 9,700.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

55 จ้างเหมาตรวจช้ินเน้ือ 132,922.00       132,922.00       เฉพาะเจาะจง บ.เนช่ันแนลเฮลแคร์ซิสเท็มส์ จก 132,922.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

56 จ้างเหมาส่งตรวจโลหิต NAT 46,000.00         46,000.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์สภากาชาดไทย 46,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

57 จ้างเหมาส่งตรวจโลหิตมาตรฐาน 57,660.00         57,660.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์สภากาชาดไทย 57,660.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

58 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 44,790.20         44,790.20         เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี เด็นตัล แลป จก 44,790.20         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

59 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 18,093.70         18,093.70         เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี เด็นตัล แลป จก 18,093.70         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

60 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 57,298.50         57,298.50         เฉพาะเจาะจง บ. เด็นทาเนียร์ จก 57,298.50         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

61 จ้างถ่ายเอกสาร 27,837.20         27,837.20         เฉพาะเจาะจง ร้านรักอ่าน 27,837.20         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

62 เข่าระบบติดตามยานพาหนะ 1,498.00            1,498.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จก 1,498.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

63 จ้างเหมาอ่ืนๆ 9,750.00           9,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา ข าสุวรรณ์ 9,750.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

64 จ้างเหมาอ่ืนๆ 14,350.00         14,350.00         เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลกรุงเทพ 14,350.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

65 จ้างเหมาอ่ืนๆ 26,240.00         26,240.00         เฉพาะเจาะจง บ.บางาครุโพลีคลินิก 26,240.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

66 จ้างเหมาอ่ืนๆ 6,480.00           6,480.00           เฉพาะเจาะจง นายภัทราวุธ พันทวี 6,480.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

67 จ้างเหมาอ่ืนๆ 7,200.00           7,200.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร มะลิวัน 7,200.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

68 จ้างเหมาอ่ืนๆ 8,280.00           8,280.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์นภัส วัดอักษร 8,280.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

69 จ้างเหมาอ่ืนๆ 15,120.00         15,120.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา พลีบัตร 15,120.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด
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70 จ้างเหมาอ่ืนๆ 11,970.00         11,970.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สนุกใจ 11,970.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

71 จ้างเหมาอ่ืนๆ 10,710.00         10,710.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววสายฝน บ ารุงผล 10,710.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

72 จ้างเหมาอ่ืนๆ 12,600.00         12,600.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญฤดี ล่ันสุวรรณ 12,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

73 จ้างเหมาอ่ืนๆ 4,240.00           4,240.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสายทิพย์ มณฑา 4,240.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

74 จ้างเหมาอ่ืนๆ 16,050.00         16,050.00         เฉพาะเจาะจง บ.ประจวบเพสท คอนโทรล จก 16,050.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

75 จ้างเหมาอ่ืนๆ 2,300.00           2,300.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา แดงสังวาลย์ 2,300.00           ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด

76 จ้างเหมาอ่ืนๆ 53,100.00         53,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตอารีย์ พัฒนา 53,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

6500598
6500552
6500574
6500572
6500573
6500329
6500478
6500570
6500554
6500553
6500575
6500576
6500577
6500579
6500580
6500581
6500582
6500584

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

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)

6500585
6500586
6500587
6500588
6500589
6500590
6500591
6500592
6500593
6500594
6500595
6500596
6500597
6401264
6401265
6401266
6401267
6401268
6401269



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6401270
6401271
6401371
6401372
6401373
6401374
6401375
6401376
6401377
6401378
6500483
6500483
6500484
6500485
6500486
6500486
6500486
6500486
6500603



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

66500604
66500604
66500604
66500604
66500604
66500604
6500605
610/64
610/64
610/64

502/2564
6500108
6500108
6500239
6500239
6500340
6500340
6500488
6500488



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6500482
6500481
6500479
6500480
6500688
6500607
135/2565
135/2565
6500602

6500649.3
6500649.6
6500649.1
6500637.3
6500637.2
6500637.1
6500637
6500541
6500542

6500649.2



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6500649.7
6500649
6500634
6500788
6500108
6500108
6500239
6500239
6500340
6500340
6500488
6500488

6500649.5
6500649.4
6500649.8

6500700
6500703
6500701

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)

6500702
6500705
6500725
6500704
6500702
6500726
6500706
6500707
6500708
6500709
6500710
6500711
6500712
6500713
6500714
6500715
6500716
6500717
6500718



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6500719
6500720
6500721
6500722
6500723
6500724
6500611
6500611
6500611
6500611
6500611
6500610
6500610
6500610
6500610
6500610
6500610
6500734
6500735



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6500735
6500735
6500735
6500735
6500736
6500736
6500736
6500736
6500736
6500736
6500736
6500736
610/64

6500614
227/2565
6500556
6500557
6500559
6500737



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6500738
135/2565
135/2565
6500691
6500600
6500601
6500599
6500695
6500694
6500698
6500697
6500696
6500699
6500732
6500731
6500730
6500733
6500729
6500727



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6500728
6500785.2
6500785.1
6500692
6500693
6500785

6500836
6500837
6500838
6500609
6500834
6500835
6500748
6500869
6500675
6500846
6500847
6500848

จ้ำงซ่อม,ปรับปรุงซ่อมแซม และ บ ำรุงรักษำ เดือน มิถุนำยน 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)

6500849
6500850
6500851
6500852
6500853
6500854
6500855
6500856
6500857
6500858
6500859
6500860
6500861
6500862
6500863
6500864
6500865
6500569
6500608



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6500740
6500739
6500874
6500874
6500874
6500874
6500874
6500874
6500874
6500873
6500873
6500877
6500877
6500877
6500877
6500877
6500877
6500877
6500877



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6500876
6500876
6500876
6500875
610/2564
6500742
6500746
6500612
6500871
6500870
6500872
6500832
6500609
6500353
6500903
6500732
6500731
6500730
6500733



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

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

6500729
6500727
6500728
6500747
6401017
6500867
6500868


