
              23,068,700.00     31.00      30,538,700.00      30,538,700.00 

เขต ล าดบั รายการ ตามรา่ง พรบ. 2565 ราคาตอ่หน่วย(บาท)   จ านวน 

(หน่วย)

 วงเงนิ 65  รวมทั้งสิ้น ชื่อสถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบปีเดยีว/

ผูกพัน

วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง 

วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

102 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดกลาง (MINOR SET)

  โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2 ชุด

                    420,000.00        2.00           840,000.00 840,000.00          โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

103 ชุดท าหมัน TR  โรงพยาบาลปลวกแดง 

ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 2 ชุด

                    100,000.00        2.00           200,000.00 200,000.00          โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

107 เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยา

ดมสลบในลมหายใจออก โรงพยาบาลปลวก
แดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 4 เคร่ือง

                    350,000.00        4.00         1,400,000.00 1,400,000.00        โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

147 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร

และความดันเคล่ือนย้ายได้ โรงพยาบาล

ปลวกแดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง
 จังหวัดระยอง 3 เคร่ือง

                    450,000.00        3.00         1,350,000.00 1,350,000.00        โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

149 ปรับปรุงหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นสันติสุข ต าบลชุมแสง 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ

                    100,000.00        1.00           100,000.00 100,000.00          โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นสันติ
สุข

ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง ก่อสร้างปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง เฉพาะเจาะจง

วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

150 ปรับปรุงพื้นที่หอ้งประชุมและจัดกิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นเขาสิงหโ์ต ต าบลปา่ยุบใน 

อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ

                    280,000.00        1.00           280,000.00 280,000.00          โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นเขา
สิงหโ์ต

ปา่ยุบใน วังจันทร์ ระยอง ก่อสร้างปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง เฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

แผนการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง รายการงบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดรายการ รา่งพรบ. 65 ณ 15 ก.ค. 64 หน่วยงาน



วงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

นโยบาย 12 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง

กระตุกหวัใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ
ระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลบา้นฉาง ต าบลพลา อ าเภอบา้น

ฉาง จังหวัดระยอง 1 เคร่ือง

                    645,000.00        1.00           645,000.00 645,000.00          โรงพยาบาลบา้นฉาง พลา บา้นฉาง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

นโยบาย 13 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง

กระตุกหวัใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 
โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบลปลวกแดง 

อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 เคร่ือง

                    645,000.00        1.00           645,000.00 645,000.00          โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

นโยบาย 16 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง
กระตุกหวัใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลวังจันทร์ ต าบลชุมแสง อ าเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง 1 เคร่ือง

                    645,000.00        1.00           645,000.00 645,000.00          โรงพยาบาลวังจันทร์ ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง E-bidding

วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

นโยบาย 17 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง

กระตุกหวัใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ
ระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลบา้นค่าย ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง 1 เคร่ือง

                    645,000.00        1.00           645,000.00 645,000.00          โรงพยาบาลบา้นค่าย หนอง

ละลอก

บา้นค่าย ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

นโยบาย 36 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง

กระตุกหวัใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา
 จังหวัดระยอง 1 เคร่ือง

                    645,000.00        1.00           645,000.00 645,000.00          โรงพยาบาลเขาชะเมา

เฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา

หว้ยทบั

มอญ

เขาชะเมา ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

นโยบาย 37 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง
กระตุกหวัใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลนิคมพัฒนา ต าบลพนานิคม 

อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1 เคร่ือง

                    645,000.00        1.00           645,000.00 645,000.00          โรงพยาบาลนิคมพัฒนา พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง E-bidding



วงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

100 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 

130,000 ลักซ์ โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบล
ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 4

 ชุด

                    700,000.00        4.00         2,800,000.00 2,800,000.00        โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

101 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set
 no.1 โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบลปลวก

แดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2 ชุด

                    500,000.00        2.00         1,000,000.00 1,000,000.00        โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง E-bidding

วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

104 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ และ
เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยา

ดมสลบในลมหายใจออก ส าหรับการผ่าตัด

พื้นฐานที่จ าเปน็ โรงพยาบาลปลวกแดง 
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง 3 เคร่ือง

                 1,200,000.00        3.00         3,600,000.00 3,600,000.00        โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง E-bidding

วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

105 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิด

ความถี่สูง โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบล
ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1

 เคร่ือง

                 1,400,000.00        1.00         1,400,000.00 1,400,000.00        โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

106 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ และ

เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยา
ดมสลบในลมหายใจออก ส าหรับการผ่าตัด

ทั่วไป โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบลปลวก

แดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 เคร่ือง

                 1,700,000.00        1.00         1,700,000.00 1,700,000.00        โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding

วงเงินเกิน 10 ล้านแต่ไม่

เกิน 50 ล้านบาท

13 ตึกพิเศษ เปน็อาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้

สอยประมาณ 817 ตารางเมตร  โรงพยาบาล

เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 1 หลัง

               11,998,700.00        1.00       11,998,700.00 11,998,700.00      โรงพยาบาลเขาชะเมา

เฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา

หว้ยทบั

มอญ

เขาชะเมา ระยอง ก่อสร้างปเีดียว วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง E-bidding


