
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

1 ครุภณัฑก์ารแพทย ์8 รายการ 81,500.00                   81,500.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดั 81,500.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
2 ถงัน ้าถูพ้ืน 1 ชุด 8,000.00                     8,000.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดั 8,000.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
3 เคร่ืองควบคุมการให้ยาระงบัปวด1เคร่ือง 120,000.00                 120,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวิค จ ากดั 120,000.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
4 เคร่ืองติดตามหวัใจ1เคร่ือง 450,000.00                 450,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวิค จ ากดั 450,000.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
5 เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพ 159,900.00                 159,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด ์เมดิคอล จ ากดั 159,900.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
6 เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพ 159,900.00                 159,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด ์เมดิคอล จ ากดั 159,900.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
7 เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพ 159,900.00                 159,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด ์เมดิคอล จ ากดั 159,900.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
8 เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพ 159,900.00                 159,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด ์เมดิคอล จ ากดั 159,900.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
9 เตียงไฟฟ้า 3 ไก 135,000.00                 135,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพครุภณัฑเ์วชภณัฑ ์จ ากดั 135,000.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
10 ชุดส่องหลอดลม 1 ชุด 22,000.00                   22,000.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.แอล เค เมดิคอล 22,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
11 ชุดดูดเสมหะ2ชุด 26,400.00                   26,400.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.แอล เค เมดิคอล 26,400.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
12 เคร่ืองปรับอากาศ18000บีทีย1ูเคร่ือง 27,200.00                   27,200.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 27,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
13 เคร่ืองปรับอากาศ18000บีทีย1ูเคร่ือง 27,200.00                   27,200.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย ์พลเพ่ิม 27,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
14 วงลอ้บริหารไหล่ 1 ชุด 15,000.00                   15,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ.เพียว เมดิคอล พลสั จ  ากดั 15,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
15 ชั้นวาง2ชั้น 5,562.20                     5,562.20                     เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 5,562.20                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
16 ชุดส่องหลอดลม1ชุด 17,200.00                   17,200.00                   เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนต ากดั แอล เค เมดิคอล 17,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

เดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 4  (เดือน  กรกฎำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน  กันยำยน  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 4  (เดือน  กรกฎำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

17 เคร่ืองพิมพล์าเบล1เคร่ือง 4,190.00                     4,190.00                     เฉพาะเจาะจง บ.โอเอซิสเวฟเทค จ ากดั 4,190.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
18 วิทยส่ืุอสาร 2ชุด 52,000.00                   52,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านไอ.ที.เซฟต้ี 52,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
19 โทรศพัทส์ านกังาน 12 เคร่ือง 33,600.00                   33,600.00                   เฉพาะเจาะจง หจก เอโอ เมดิคอลแอนดซ์พัพลาย 33,600.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
20 เคร่ืองมือจบัล าไส ้1 ชุด 140,000.00           140,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โกสินทร์เวชภณัฑ ์จ ากดั 140,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
21 กลอ้งจุลทรรศนต์รวจตา1ตวั 210,000.00           210,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากดั 210,000.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
22 เคร่ืองซกัผา้ 1 เคร่ือง 1,050,000.00             1,050,000.00             bidding บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซพัพลาย จ ากดั 1,050,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
23 รถกระบะ 1 คนั 764,800.00                 764,800.00                 bidding บ.เอม็จีก าแพงเพชร จ ากดั 764,800.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

1 โตะ๊พบั1ตวั 1,590.00                     1,590.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงใส เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 1,590.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
2 ชั้นวาง6ช่อง 1 ตวั 800.00                        800.00                        เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงใส เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 800.00                         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
3 ชั้นวางล่าง4ชั้น1ตวั 1,700.00                     1,700.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงใส เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 1,700.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
4 ชั้นไม ้1 ตวั 7,890.00                     7,890.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงใส เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 7,890.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
5 โซฟานัง่ 1 ตวั 4,500.00                     4,500.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงใส เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 4,500.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
6 โตะ๊พบั2ตวั 2,780.00                     2,780.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงใส เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 2,780.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
7 ชุดเคร่ืองสูบน ้า 1 ตวั 96,300.00                   96,300.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีจี วอเตอร์ จ  ากดั 96,300.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
8 ชุดเคร่ืองเติมอากาศ 1 ชุด 314,000.00                 314,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีจี วอเตอร์ จ  ากดั 314,000.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
9 ชุดเคร่ืองมือตดัเน้ือเยื่อ1ชุด 189,000.00                 189,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอฟ พลสั จ  ากดั 189,000.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

เดือน สิงหาคม  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 4  (เดือน  กรกฎำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

10 เกา้อ้ีโครงเหลก็ 7,188.00                     7,188.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 7,188.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
11 พดัลมติดเพดาน16น้ิว 3ตวั 3,144.00                     3,144.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 3,144.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
12 พดัลมติดเพดาน16น้ิว 3ตวั 3,144.00                     3,144.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 3,144.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
13 พดัลมดูดอากาศ 6 น้ิว 1ตวั 770.00                        770.00                        เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 770.00                         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 กระติกน ้าร้อน1ใบ 959.00                        959.00                        เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 959.00                         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
16 ตูเ้ยน็1ตู้ 13,749.00                   13,749.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 13,749.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
17 ตูเ้ยน็1ตู้ 6,390.00                     6,390.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 6,390.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
18 เคร่ืองท าน ้าอุ่น1ตวั 3,340.00                     3,340.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 3,340.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
19 เคร่ืองกรองน ้า1ตวั 7,590.00                     7,590.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 7,590.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
20 โทรทศัน์6เคร่ือง 53,940.00                   53,940.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 53,940.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
21 เกา้อ้ีส านกังาน19ตวั 35,129.15                   35,129.15                   เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 35,129.15                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
22 เคร่ืองปรับอากาศ18000บีทีย1ูตวั 27,200.00                   27,200.00                   เฉพาะเจาะจง นางเสาวณีย ์พลเพ่ิม 27,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
23 เคร่ืองปรับอากาศ18000บีทีย1ูตวั 27,200.00                   27,200.00                   เฉพาะเจาะจง นางเสาวณีย ์พลเพ่ิม 27,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
24 เคร่ืองปรับอากาศ18000บีทีย2ูตวั 27,200.00                   27,200.00                   เฉพาะเจาะจง นายสมพล แซ่โงว้ 27,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
25 เคร่ืองปรับอากาศ18000บีทีย2ูตวั 27,200.00                   27,200.00                   เฉพาะเจาะจง นายสมพล แซ่โงว้ 27,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
26 เคร่ืองปรับอากาศ36000บีทีย1ูตวั 45,500.00                   45,500.00                   เฉพาะเจาะจง นายสมพล แซ่โงว้ 45,500.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

หมวดครภัุณฑ์



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 4  (เดือน  กรกฎำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

27 เคร่ืองปรับอากาศ12000บีทีย1ูตวั 16,800.00                   16,800.00                   เฉพาะเจาะจง นายสมพล แซ่โงว้ 16,800.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
28 โทรศพัทมี์สาย 12 เคร่ือง 5,304.00                     5,304.00                     เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 5,304.00                      ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
29 สวา่น 1 ตวั 16,500.00                   16,500.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเอซิสเวฟเทค จ ากดั 16,500.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
30 คอมพิวเตอร์ 7 รายการ 125,520.00                 125,520.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเอซิสเวฟเทค จ ากดั 125,520.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด
31 ชุดส่องหลอดลม1/โฟร์มิเตอร์1 26,100.00                   26,100.00                   เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล 26,100.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

หมวดครภัุณฑ์



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(10)

6500135

6500136

331/2565

330/2565

26500189

26500632

26500633

26500811

6500165

6500166

6500164

6500171

6500171

6500108

6500152

6500132

เดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 4  (เดือน  กรกฎำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

หมวดครภัุณฑ์



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 4  (เดือน  กรกฎำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

6500153

6500131

6500134

6500125
366/2565

221/2565

261/2565

6500139

6500139

6500139

6500139

6500139

6500139

6500162

6500162

6500137

เดือน สิงหาคม  2565

หมวดครภัุณฑ์



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 4  (เดือน  กรกฎำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

6500179

6500179

6500179

6500179

6500179

6500178

6500178

6500178

6500178

6500178

6500180

6500174

6500171

6500171

6500172

6500172

6500172

หมวดครภัุณฑ์



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

ประจ ำไตรมำสท่ี 4  (เดือน  กรกฎำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565) (1)

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

6500172

6500181.2

6500175

6500183

6500176

หมวดครภัุณฑ์


