
แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำ

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

1 อะไหล่ซ่อม 9,000.00                    9,000.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิลดเ์มดอีควิปเมน้ท ์จ  ากดั 9,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500433

2 อะไหล่ซ่อม 6,400.00                    6,400.00                    เฉพาะเจาะจง บ.ทีแอนดพี์ โปรเทค จ ากดั 6,400.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500409

3 เช่าเคร่ืองเอกซเรย์ 267,000.0                  267,000.0                  เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดรเมดิคอลซพัพลาย จ ากดั 267,000.0                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 474/2564

4 เช่าเคร่ืองเอกซเรย์ 267,000.0                  267,000.0                  เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดรเมดิคอลซพัพลาย จ ากดั 267,000.0                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 474/2564

5 เช่าชุดแปลงสญัญาณภาพ 159,900.00                159,900.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด ์เมดิคอล จ ากดั 159,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 25900189

6 เช่าชุดแปลงสญัญาณภาพ 159,900.00                159,900.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด ์เมดิคอล จ ากดั 159,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 26500632

7 เช่าชุดแปลงสญัญาณภาพ 159,900.00                159,900.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด ์เมดิคอล จ ากดั 159,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 26500633

8 เช่าชุดแปลงสญัญาณภาพ 159,900.00                159,900.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด ์เมดิคอล จ ากดั 159,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 26500811

1 อะไหล่ซ่อม 4,560.00                    4,560.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 4,560.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500466

2 อะไหล่ซ่อม 2,430.00                    2,430.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 2,430.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500477

3 อะไหล่ซ่อม 430.00                       430.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 430.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500477

4 อะไหล่ซ่อม 1,893.00                    1,893.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านลอ้ยนต์ 1,893.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500469

5 อะไหล่ซ่อม 780.00                       780.00                       เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 780.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500478

6 อะไหล่ซ่อม 4,000.00                    4,000.00                    เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 4,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500478

7 อะไหล่ซ่อม 100.00                       100.00                       เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 100.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500478

8 อะไหล่ซ่อม 1,780.00                    1,780.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดา้ยเงิน ดา้ยทอง 4295 จ ากดั 1,780.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500470

9 อะไหล่ซ่อม 100.00                       100.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรม เคร่ืองเยน็ 100.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500455

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบครีีขนัธ์

ประจ ำไตรมำสที ่4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

เดือน กรกฎาคม 2565

เดือน สิงหาคม 2565

หมวดอะไหล่



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำ

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบครีีขนัธ์

ประจ ำไตรมำสที ่4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

10 อะไหล่ซ่อม 680.00                       680.00                       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมืองทองสโตร์ จ  ากดั 680.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 365000456

11 อะไหล่ซ่อม 8,516.00                    8,516.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมืองทองสโตร์ จ  ากดั 8,516.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 365000456

12 อะไหล่ซ่อม 22,750.00                  22,750.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล เค เมดิคอล 22,750.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500459

13 อะไหล่ซ่อม 4,000.00                    4,000.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวิค จ ากดั 4,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500427

14 อะไหล่ซ่อม 21,000.00                  21,000.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั มารุ่งโรจน์ จ  ากดั 21,000.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500405

15 อะไหล่ซ่อม 36,800.00                  36,800.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั อินทิเกรทเตด็ เมดิคอล เซอร์วิส จ ากดั 36,800.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500431

16 อะไหล่ซ่อม 1,150.00                    1,150.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,150.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500471.2

17 อะไหล่ซ่อม 7,940.00                    7,940.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 7,940.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500471.2

18 อะไหล่ซ่อม 620.00                       620.00                       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมืองทองสโตร์ จ  ากดั 620.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด

19 อะไหล่ซ่อม 43,491.00                  43,491.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมืองทองสโตร์ จ  ากดั 43,491.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500481

20 อะไหล่ซ่อม 6,500.00                    6,500.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ที แอนดพี์ โปรเทค จ ากดั 6,500.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500462

21 อะไหล่ซ่อม 2,600.10                    2,600.10                    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมืองทองสโตร์ จ  ากดั 2,600.10                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500451

22 อะไหล่ซ่อม 11,200.00                  11,200.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองโทรทศัน์ 11,200.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500483

23 อะไหล่ซ่อม 56,496.00                  56,496.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั เพอร์ฟอร์แมก๊ เอน็เตอร์ไพร์ จ  ากดั 56,496.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500368

24 อะไหล่ซ่อม 45,350.00                  45,350.00                  เฉพาะเจาะจง ไฟร์แชมป์ เคมีคอล 45,350.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500472

25 อะไหล่ซ่อม 2,400.00                    2,400.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟ์ไลฟ์เทคโนโลย ีจ  ากดั 2,400.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500468

26 อะไหล่ซ่อม 25,100.00                  25,100.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟ์ไลฟ์เทคโนโลย ีจ  ากดั 25,100.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500467

27 อะไหล่ซ่อม 4,200.00                    4,200.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวย ์เฮลทแ์คร์ จ  ากดั 4,200.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500465

28 อะไหล่ซ่อม 46,626.00                  46,626.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็โดเมต เซอร์วิส จ ากดั 46,626.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500461

หมวดอะไหล่



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำ

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบครีีขนัธ์

ประจ ำไตรมำสที ่4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

29 อะไหล่ซ่อม 14,000.00                  14,000.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ  ากดั 14,000.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500475

30 อะไหล่ซ่อม 73,930.00                  73,930.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกยนิูเทรด จ ากดั 73,930.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500169

31 อะไหล่ซ่อม 836.00                       836.00                       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมืองทองสโตร์ จ  ากดั 836.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500485

32 อะไหล่ซ่อม 214.00                       214.00                       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมืองทองสโตร์ จ  ากดั 214.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500485

33 อะไหล่ซ่อม 710.00                       710.00                       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมืองทองสโตร์ จ  ากดั 710.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500485

34 อะไหล่ซ่อม 350.00                       350.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรม เคร่ืองเยน็ 350.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500487

35 อะไหล่ซ่อม 650.00                       650.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรม เคร่ืองเยน็ 650.00                       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500487

36 อะไหล่ซ่อม 30,130.00                  30,130.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรม เคร่ืองเยน็ 30,130.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500487

37 อะไหล่ซ่อม 2,640.00                    2,640.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 2,640.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500482

38 อะไหล่ซ่อม 36,380.00                  36,380.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฮเทค เทคโนโลย ีโซลูชัน่ จ  ากดั 36,380.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500453

39 อะไหล่ซ่อม 4,500.00                    4,500.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส พี เมด 4,500.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500480

40 อะไหล่ซ่อม 3,000.00                    3,000.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั เอน็เลส 3,000.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500484

41 อะไหล่ซ่อม 1,700.00                    1,700.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั เอน็เลส 1,700.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500460

42 อะไหล่ซ่อม 1,320.00                    1,320.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านลอ้ยนต์ 1,320.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500497

43 อะไหล่ซ่อม 50.00                          50.00                          เฉพาะเจาะจง ร้าน เมืองทองเคหะภณัฑ ์ 50.00                          ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500488

44 อะไหล่ซ่อม 6,420.00                    6,420.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีจี วอเตอร์ จ  ากดั 6,420.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500496

45 อะไหล่ซ่อม 116,260.00                116,260.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไอที คลินิก 116,260.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500486

46 อะไหล่ซ่อม 16,050.00                  16,050.00                  เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอช.ที.เซ็นทรัพพลาย จ ากดั 16,050.00                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500495

47 อะไหล่ซ่อม 6,600.00                    6,600.00                    เฉพาะเจาะจง  นางสาวแววตา แววทบัเทศ 6,600.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 36500499

หมวดอะไหล่



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญำ

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบครีีขนัธ์

ประจ ำไตรมำสที ่4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

48 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,996.00                    2,996.00                    เฉพาะเจาะจง บจ.ริโก ้(ประเทศไทย) 2,996.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 26500685

49 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,996.00                    2,996.00                    เฉพาะเจาะจง บจ.ริโก ้(ประเทศไทย) 2,996.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 26500685

50 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,996.00                    2,996.00                    เฉพาะเจาะจง บจ.ริโก ้(ประเทศไทย) 2,996.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 26500685

51 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,996.00                    2,996.00                    เฉพาะเจาะจง บจ.ริโก ้(ประเทศไทย) 2,996.00                    ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 26500685

52 เช่าชุดแปลงสญัญาณภาพ 159,900.00                159,900.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด ์เมดิคอล จ ากดั 159,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 352/2565

53 เช่าชุดแปลงสญัญาณภาพ 159,900.00                159,900.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาวด ์เมดิคอล จ ากดั 159,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 352/2565

54 เช่าเคร่ืองเอกซเรย์ 267,000.0                  267,000.0                  เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดรเมดิคอลซพัพลาย จ ากดั 267,000.0                  ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด 474/2564

หมวดอะไหล่


