
แผนการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง รายการงบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         23,068,700.00       31.00          30,538,700.00    30,538,700.00 

ขัน้ตอนการจดัซ้ือ

จดัจา้ง

เขต ล าดับ รายการ ตามร่าง พรบ. 2565 ราคาต่อหน่วย(บาท)   จ านวน 

(หน่วย)

 วงเงิน 65  รวมทัง้สิน้ ชือ่สถานที ่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด งบปีเดียว/

ผูกพัน

วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง 

วงเงินไม่เกนิ 5 แสนบาท

102 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดกลาง (MINOR SET)

  โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบลปลวกแดง 

อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 2 ชุด

               420,000.00          2.00                840,000.00 840,000.00         โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 125/2565         ลง

วันที่ 17 พย. 64         

วงเงิน 640,000

ส่งมอบแล้ว ส่งเบิกแล้ว

วงเงินไม่เกนิ 5 แสนบาท

103 ชุดท าหมัน TR  โรงพยาบาลปลวกแดง 

ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวัด

ระยอง 2 ชุด

               100,000.00          2.00                200,000.00 200,000.00         โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 125/2565         ลง

วันที่ 17 พย. 64         

วงเงิน 140,000

ส่งมอบแล้ว ส่งเบิกแล้ว

วงเงินไม่เกนิ 5 แสนบาท

107 เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดม

สลบในลมหายใจออก โรงพยาบาลปลวกแดง

 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวัด

ระยอง 4 เคร่ือง

               350,000.00          4.00              1,400,000.00 1,400,000.00      โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 127/2565         ลง

วันที่ 18 พย. 64         

วงเงิน 1,396,000

ส่งมอบแล้ว 
      เบิกจา่ยแล้ว      18

 มค 65

วงเงินไม่เกนิ 5 แสนบาท

147 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร

และความดันเคล่ือนยา้ยได้ โรงพยาบาล

ปลวกแดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง

 จงัหวัดระยอง 3 เคร่ือง

               450,000.00          3.00              1,350,000.00 1,350,000.00      โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 126/2565         ลง

วันที่ 17 พย. 64         

วงเงิน 1,348,500

ส่งมอบแล้ว 
      เบิกจา่ยแล้ว      6 

มกราคม 2564

วงเงินไม่เกนิ 5 แสนบาท

149 ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านสันติสุข ต าบลชุมแสง 

อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 1 รายการ

               100,000.00          1.00                100,000.00 100,000.00         โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้าน

สันติสุข

ชุมแสง วังจนัทร์ ระยอง กอ่สร้างปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 1/2565            ลง

วันที่ 18/10/2564     วงเงิน

 100,000

ท าการตรวจรับ 18

 พย. 64

การเบิกจา่ย         

 24 พย. 64          

 (ส่งเอกสารเบิกจา่ย)

วงเงินไม่เกนิ 5 แสนบาท

150 ปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมและจดักจิกรรม

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านเขาสิงห์โต ต าบลป่ายบุใน

 อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 1 รายการ

               280,000.00          1.00                280,000.00 280,000.00         โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้าน

เขาสิงห์โต

ป่ายบุใน วังจนัทร์ ระยอง กอ่สร้างปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 1/2565            ลง

วันที่ 18/10/2564     วงเงิน

 280,000

ตรวจรับแล้ว        

          1 ธันวาคม

 2564             

ส่งมอบแล้ว          

       30 

พฤศจกิายน 2564

การเบิกจา่ย         

 6 มกราคม 2565

วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

นโยบาย 12เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง

กระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบศูนยก์ลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลบ้านฉาง ต าบลพลา อ าเภอบ้าน

ฉาง จงัหวัดระยอง 1 เคร่ือง

               645,000.00          1.00                645,000.00 645,000.00         โรงพยาบาลบ้านฉาง พลา บ้านฉาง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding เลขที่ 38/2565           ลง

วันที่ 25/10/2564     วงเงิน

 644,000

ส่งมอบแล้ว 
      เบิกจา่ยแล้ว      19

 มค 2565

วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

นโยบาย 13เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง

กระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบศูนยก์ลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบลปลวกแดง 

อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 1 เคร่ือง

               645,000.00          1.00                645,000.00 645,000.00         โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding เลขที่ 35/2565           ลง

วันที่ 20/10/2564     วงเงิน

 644,000

ส่งมอบแล้ว 9 ธ.ค. 64
      เบิกจา่ยแล้ว      23

 ธันวาคม 2564

วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

นโยบาย 16เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง

กระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบศูนยก์ลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลวังจนัทร์ ต าบลชุมแสง อ าเภอวัง

จนัทร์ จงัหวัดระยอง 1 เคร่ือง

               645,000.00          1.00                645,000.00 645,000.00         โรงพยาบาลวังจนัทร์ ชุมแสง วังจนัทร์ ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding เลขที่ 22/2565           ลง

วันที่ 18/10/2564     วงเงิน

 644,000

ส่งมอบแล้ว 8 ธ.ค. 64
      เบิกจา่ยแล้ว      20

 ธันวาคม 2564

วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

นโยบาย 17เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง

กระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบศูนยก์ลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลบ้านค่าย ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 1 เคร่ือง

               645,000.00          1.00                645,000.00 645,000.00         โรงพยาบาลบ้านค่าย หนอง

ละลอก

บ้านค่าย ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 47/2565           ลง

วันที่ 25/10/2564     วงเงิน

 644,000

ส่งมอบแล้ว 8 ธ.ค. 64 เบิกจา่ยแล้ว 18 มค 65

(ครุภณัฑ์) คาดการณ์วัน

เบิกจา่ย

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

ลงนามสัญญาแล้ว
(ครุภณัฑ์)คาดการณ์

วันส่งมอบ/ตรวจรับ

(ครุภณัฑ์) 

คาดการณ์วันลง

ระบบe-gp,GFMIS

(ก่อสร้าง) 

คาดการณ์วัน

ประชุม

(ก่อสร้าง) 

คาดการณ์ตรวจ

การจา้ง



วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

นโยบาย 36เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง

กระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบศูนยก์ลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกยีรติ 80 

พรรษา ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา

 จงัหวัดระยอง 1 เคร่ือง

               645,000.00          1.00                645,000.00 645,000.00         โรงพยาบาลเขาชะเมา

เฉลิมพระเกยีรติ 80 

พรรษา

ห้วยทับ

มอญ

เขาชะเมา ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 24/2565           ลง

วันที่ 19/10/2564     วงเงิน

 644,000

ส่งมอบแล้ว 8 ธ.ค. 64 เบิกจา่ยแล้ว 7 มค. 65

วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

นโยบาย 37เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง

กระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบศูนยก์ลางการรักษาทางไกล 

โรงพยาบาลนิคมพัฒนา ต าบลพนานิคม 

อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 1 เคร่ือง

               645,000.00          1.00                645,000.00 645,000.00         โรงพยาบาลนิคม

พัฒนา

พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 53/2565            ลง

วันที2่5/10/2564     วงเงิน

 644,000

ส่งมอบแล้ว 8 ธ.ค. 64
      เบิกจา่ยแล้ว      30

 ธันวาคม 2564

วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

100 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 

130,000 ลักซ์ โรงพยาบาลปลวกแดง 

ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวัด

ระยอง 4 ชุด

               700,000.00          4.00              2,800,000.00 2,800,000.00      โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 124/2565         ลง

วันที่ 17 พย. 64         

วงเงิน 2,79,900

18 มค 65 21 มค 65 

วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

101 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set

 no.1 โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบลปลวก

แดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 2 ชุด

               500,000.00          2.00              1,000,000.00 1,000,000.00      โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 125/2565         ลง

วันที่ 17 พย. 64         

วงเงิน 823,000

ส่งมอบแล้ว ส่งเบิกแล้ว

วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

104 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ และ

เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดม

สลบในลมหายใจออก ส าหรับการผ่าตัด

พื้นฐานที่จ าเป็น โรงพยาบาลปลวกแดง 

ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวัด

ระยอง 3 เคร่ือง

            1,200,000.00          3.00              3,600,000.00 3,600,000.00      โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 127/2565         ลง

วันที่ 18 พย. 64         

วงเงิน 3,594,000

ส่งมอบแล้ว
      เบิกจา่ยแล้ว      18

 มค 65

วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

105 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกดิชนิด

ความถี่สูง โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบล

ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 1

 เคร่ือง

            1,400,000.00          1.00              1,400,000.00 1,400,000.00      โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 123/2565         ลง

วันที่ 17 พย. 64         

วงเงิน 1,395,000

ส่งมอบแล้ว
      เบิกจา่ยแล้ว      30

 ธันวาคม 2564

วงเงินเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท

106 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ และ

เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดม

สลบในลมหายใจออก ส าหรับการผ่าตัดทั่วไป

 โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบลปลวกแดง 

อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 1 เคร่ือง

            1,700,000.00          1.00              1,700,000.00 1,700,000.00      โรงพยาบาลปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ครุภณัฑ์ปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding
เลขที่ 127/2565         ลง

วันที่ 18 พย. 64         

วงเงิน 1,697,500

ส่งมอบแล้ว
      เบิกจา่ยแล้ว      18

 มค 65

วงเงิน

เกนิ 10

 ล้านแต่

ไม่เกนิ 

50 

ล้านบาท

13 ตึกพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้

สอยประมาณ 817 ตารางเมตร  โรงพยาบาล

เขาชะเมาเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 

ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัด

ระยอง 1 หลัง

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

เฉลิมพระเกยีรติ 80 

พรรษา

ห้วยทับ

มอญ

เขาชะเมา ระยอง กอ่สร้างปีเดียว วิธกีารจดัซ้ือจดั

จา้ง E-bidding

ลงนามสัญญาแล้ว

เลขที่ 143/2565 

ลว.25 พ.ย.64
งวดที1่      8 กพ. 65

งวดที1่           8 กพ.

 65

หมายเหตุ 

1. วันที่ก าหนด เป็นวันที่อย่างน้อยที่สุด

2. ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นกรณีที่ไมม่กีารวิจารณ์ร่างประกาศ หากมกีารวิจารณ์ระยะเวลาจะเลยไปจากแผน

3. การลงนามในสัญญา กระท าได้ต่อเมือ่พ้นระยะเวลาอุทธรณ์

4. ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันท าการนับถัดจากวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

5. กรณีผลการประกวดราคาวงเงินเกิน 200 ล้านบาท เป็นอ านาจปลัดกระทรวงในการสัง่ซ้ือสัง่จ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะอาจล่าชา้กว่าแผน

6. กรณีรายการก่อสร้างผูกพันใหม ่ต้องเสนอผลการพิจารณาไปยังส านักงบประมาณ วันที่ประกาศผู้ชนะอาจล่าชา้กว่าแผน




