






แบบ สขร. 1

2 งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

- - - - - - - -- -

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

วันท่ี   14    เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

- - - - - - - - -

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563
โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

วันท่ี     14   เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เคร่ืองเป่าแอลกอฮอล์ จ านวน 47,300 47,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด 1. เป็นผู้การพิจารณา
1 เคร่ือง 2.เสนอราคาถูกต้องตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนด
3. เสนอราคาต่ าสุด

2 เคร่ืองให้ออกซิเจนด้วยอัตรา   245,000 245,000 เฉพาะเจาะจง บิรษัทสไปโร เมด จ ากัด บิรษัทสไปโร เมด จ ากัด 1. เป็นผู้การพิจารณา 147/2563 ลงวันท่ี 
การไหลสูงส าหรับเด็ก 2.เสนอราคาถูกต้องตาม 7-ธ.ค.-63
(high flow oxygen therapy) เง่ือนไขท่ีก าหนด
จ านวน 1 เคร่ือง 3. เสนอราคาต่ าสุด

3 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็ก 29,400 29,400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอโอ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอโอ 1. เป็นผู้การพิจารณา
ในครรภ์ส าหรับ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย 2.เสนอราคาถูกต้องตาม
ศูนย์สุขภาพชุมชน เง่ือนไขท่ีก าหนด
จ านวน 1 เคร่ือง 3. เสนอราคาต่ าสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563
โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

วันท่ี 14 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

 
ชื่อหน่วยงาน          โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
วัน/เดือน/ปี:                ธันวาคม 2563 
หัวข้อ:                  รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เดือนตุลาคม 2563                     
(แบบ สขร.1)  
รายละเอียดข้อมูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
เดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) พร้อมทั้งขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
Linkภายนอก:                   
หมายเหตุ:   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

(นางสาวอาภาพร แก้วชูจิตร) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
วันที่     เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 

(นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่     เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

(นายภานุวัช วงศ์เครือสอน) 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่     เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

 
ชื่อหน่วยงาน          โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
วัน/เดือน/ปี:                ธันวาคม 2563 
หัวข้อ:                  รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563                     
(แบบ สขร.1)  
รายละเอียดข้อมูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
เดือนพฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) พร้อมทั้งขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
Linkภายนอก:                   
หมายเหตุ:   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

(นางสาวอาภาพร แก้วชูจิตร) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
วันที่     เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 

(นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่     เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

(นายภานุวัช วงศ์เครือสอน) 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่     เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 



 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

 
ชื่อหน่วยงาน          โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
วัน/เดือน/ปี:                ธันวาคม 2563 
หัวข้อ:                  รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เดือนธันวาคม 2563                     
(แบบ สขร.1)  
รายละเอียดข้อมูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
เดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) พร้อมทั้งขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
Linkภายนอก:                   
หมายเหตุ:   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

(นางสาวอาภาพร แก้วชูจิตร) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
วันที่     เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 

(นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่     เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

(นายภานุวัช วงศ์เครือสอน) 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่     เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 


