
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 32,040.00 32,040.00 เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์คลินิก 32,040.00 คอมพิวเตอร์คลินิก เกณฑ์ราคา PA66141/2566 01/12/2565
2 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ศิริวัฒน์ 2,568.00 ศิริวัฒน์ เกณฑ์ราคา PA66142/2566 01/12/2565
3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง ศิริวัฒน์ 4,066.00 ศิริวัฒน์ เกณฑ์ราคา PA66143/2566 01/12/2565
4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 66,474.00 66,474.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์โปรดักส์ 66,474.00 หจก.เพาเวอร์โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PA66144/2566 01/12/2565
5 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ล้ิมเจริญบางสะพาน 7,200.00 ล้ิมเจริญบางสะพาน เกณฑ์ราคา PA66145/2566 01/12/2565
6 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง อนุวัตร อิเลคทริค 2,990.00 อนุวัตร อิเลคทริค เกณฑ์ราคา PA66146/2566 01/12/2565
7 งานจ้างเหมาบริการซ่อมระบบวิทยุส่ือสาร 68,800.00 68,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเงิน  ประกอยธรรม 68,800.00 นายเงิน  ประกอยธรรม เกณฑ์ราคา PA66147/2566 07/12/2565
8 ซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ จ านวน 1 คัน 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รถไฟฟ้า ชุมพร 66,000.00 หจก.รถไฟฟ้า ชุมพร เกณฑ์ราคา PA66148/2566 07/12/2565
9 จ้างเหมาบริการ BMS-HOSXP Activation ปี 2566 21,755.00 21,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากดั 21,755.00 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PA66149/2566 07/12/2565

10 จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ผ่าตัดเปล่ียนเลนส์ผู้ป่วยต้อกระจก จ านวน 43 ข้าง 356,900.00 356,900.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์ตาคลินิกเวชกรรม 356,900.00 รักษ์ตาคลินิกเวชกรรม เกณฑ์ราคา PA66150/2566 13/12/2565
11 ซ้ือวัสดุอื่น 15,680.00 15,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 15,680.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PA66153/2566 13/12/2565
12 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง อนุวัตร อิเลคทริค 2,600.00 อนุวัตร อิเลคทริค เกณฑ์ราคา PA66154/2566 13/12/2565
13 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  กค-2392 ปข 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ล้ิมชิ้นการไฟฟ้า 6,700.00 ล้ิมชิ้นการไฟฟ้า เกณฑ์ราคา PA66155/2566 13/12/2565
14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,550.00 39,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ประเทศไทย จ ากัด 39,550.00 บริษทั ริโก้ประเทศไทย จ ากัด เกณฑ์ราคา PA66159/2566 13/12/2565
15 จา้งเหมาบริการติดต้ังและเชื่อมต่อระบบการแพทย์ทางไกล 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟต์แวร์คอนตรัคเตอร์ จ ากดั 40,000.00 บริษัท ซอฟต์แวร์คอนตรัคเตอร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PA66160/2566 13/12/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  30 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  30 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
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16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 5,606.80 5,606.80 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง อ๊อกซิเย่น 5,606.80 ร้านแหลมทอง อ๊อกซิเย่น เกณฑ์ราคา PA66161/2566 19/12/2565
17 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน 1,680.00 ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA66162/2566 19/12/2565
18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,935.00 31,935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน 31,935.00 ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA66163/2566 19/12/2565
19 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,634.00 14,634.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน 14,634.00 ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA66164/2566 19/12/2565
20 ซ้ือวัสดุอื่น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง พัชณินทร์ ฟูเฟือ่ง 1,500.00 พัชณินทร์ ฟูเฟือ่ง เกณฑ์ราคา PA66165/2566 19/12/2565
21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนเบิล เมด จ ากัด 300,000.00 บริษัท โนเบิล เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา PA6601/2566 19/12/2565

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่


