
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 คาอาหารประจําวันที่ 1 - 7 มีนาคม 
กุมภาพันธ 2565

16,772.00       16,772.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา กลาศึก นางสาวขนิษฐา กลาศึก การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

243/2565  ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2565

2 คาอาหารประจําวันที่ 8 - 14 มีนาคม 
2565

17,192.00       17,192.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา กลาศึก นางสาวขนิษฐา กลาศึก การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

263/2565 ลงวันที่ 7 
มีนาคม  2565

3 คาอาหารประจําวันที่ 15 - 21 มีนาคม
 2565

18,906.00       18,906.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา กลาศึก นางสาวขนิษฐา กลาศึก การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

211/2565 ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2565

4 คาอาหารประจําวันที่ 22 - 28 มีนาคม
 2565

12,296.00       12,296.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา กลาศึก นางสาวขนิษฐา กลาศึก การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

222/2565 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2565

5 คาวัสดุอาหาร จํานวน 2 รายการ 6,050.00         6,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รุงโรจนพานิชยระนอง หจก.รุงโรจนพานิชยระนอง การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

254/2565  ลงวันที่ 1 
มีนาคม 2565

6 คาวัสดุอาหาร จํานวน 9 รายการ 3,949.00         3,949.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รุงโรจนพานิชยระนอง หจก.รุงโรจนพานิชยระนอง การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

256/2565 ลงวันที่ 1 
มีนาคม 2565

7 จัดจางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง จํานวน 2 รายการ

1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง นายชางยาว นายชางยาว การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

253/2565  ลงวันที่ 1 
มีนาคม 2565

8 จัดจางซอมแซมครุภัณฑครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

33,295.19       33,295.19       เฉพาะเจาะจง หจก.การไฟฟาสวนภูมิภาค หจก.การไฟฟาสวนภูมิภาค การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

257/2565 ลงวันที่ 1 
มีนาคม 2565

9 จัดจางทําปายโรงพยาบาลกะเปอร 32,300.00       32,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.พริ้นติ้ง จํากัด. บริษัท พี.เอส.พริ้นติ้ง จํากัด. การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

258/2565 ลงวันที่ 1 

มีนาคม 2565

10 จัดจางวัสดุโฆษณาและเผยแพร 890.00            890.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.พริ้นติ้ง จํากัด. บริษัท พี.เอส.พริ้นติ้ง จํากัด. การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

รน 0032.301(รพช.2)/641

  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565

11 จัดจางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 13,375.00       13,375.00       เฉพาะเจาะจง ระนองเครื่องเย็น ระนองเครื่องเย็น การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

262/2565 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2565

12 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 22 
รายการ

52,050.00       52,050.00       เฉพาะเจาะจง รานชนตะวัน รานชนตะวัน การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

223/2565 ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2565

13 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 49 
รายการ

121,400.00     121,400.00     เฉพาะเจาะจง รานนายณรงค คาไกร รานนายณรงค คาไกร การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

200/2565 ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2565

14 คาวัสดุอาหารผูปวย CI จํานวน 5 
รายการ

16,200.00       16,200.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ไวยรัตน นายกฤษฎา ไวยรัตน การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

225/2565 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2565

15 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 9รายการ 13,450.00       13,450.00       เฉพาะเจาะจง นางจันทรเพ็ญ เมืองมินทร นางจันทรเพ็ญ เมืองมินทร การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

217/2565 ลงวันที่ 21 

กุมภาพันธ 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

   โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2565







แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

   โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2565

16 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 13 
รายการ

15,650.00       15,650.00       เฉพาะเจาะจง รานคุณอรพินท นุยสอน รานคุณอรพินท นุยสอน การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

201/2565 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2565

17 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 25 
รายการ

62,550.00       62,550.00       เฉพาะเจาะจง นางนัยนา ผาบสิมมา นางนัยนา ผาบสิมมา การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

229/2565 ลงวันที่ 22
กุมภาพันธ 2565

18 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 17 
รายการ

18,850.00       18,850.00       เฉพาะเจาะจง นายหารอไหม รักษา นายหารอไหม รักษา การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

227/2565 ลงวันที่ 22
กุมภาพันธ 2565

19 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 10 
รายการ

28,500.00       28,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรจิรา ลองลม นางสาวจันทรจิรา ลองลม การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

261/2565 ลงวันที่ 2 
มีนาคม 2565

20 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 18 
รายการ

19,500.00       19,500.00       เฉพาะเจาะจง รานน้ําฝน ภิญโญ รานน้ําฝน ภิญโญ การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

228/2565 ลงวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2565

21 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 27
รายการ

98,600.00       98,600.00       เฉพาะเจาะจง รานเมทิณี รานเมทิณี การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

219/2565 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2565

22 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 17 
รายการ

51,000.00       51,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ไวยรัตน นายกฤษฎา ไวยรัตน การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

218/2565 ลงวันที่ 22
กุมภาพันธ 2565

23 คาวัสดุอาหารผูปวย HI จํานวน 16 
รายการ

28,150.00       28,150.00       เฉพาะเจาะจง รานคุณอาภร ทองหลาง รานคุณอาภร ทองหลาง การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

222/2565 ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2565

24 คาจัดจางวัสดุโฆษณาและเผยแพร 

จํานวน 7 รายการ

45,000.00       45,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.พริ้นติ้ง จํากัด. บริษัท พี.เอส.พริ้นติ้ง จํากัด. การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

260/2565 ลงวันที่9  

มีนาคม 2565

25 คาจัดจางครุภัณฑงานบานงานครัว 
จํานวน ๑ งาน

38,500.00       38,500.00       เฉพาะเจาะจง นายชนันนัทธ อุยสกุล นายชนันนัทธ อุยสกุล การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

275/2565 ลงวันที่ 15  
มีนาคม 2565

26 คาจัดซื้อคลอรีนน้ํา จํานวน 10 รายการ 6,500.00         6,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กสิกรจักรกล หจก.กสิกรจักรกล การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

276/2565 ลงวันที่ 15  
มีนาคม 2565

27 คาจัดจางปรับปรุงคลังยายอย จํานวน 1
 งาน

5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะห  สาลี นายอับดุลเลาะห  สาลี การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

281/2565 ลงวันที่ 16  
มีนาคม  2565

28 จัดจางปรับปรุงหองเจาะเลือด จํานวน 1
 งาน

62,900.00       62,900.00       เฉพาะเจาะจง นายมนูญ  อักษรทอง นายมนูญ  อักษรทอง การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

209/2565 ลงวันที่ 14  
กุมภาพันธ  2565

29 คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานจํานวน 2 
รายการ

6,100.00         6,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุดมพรเฟอรนิเจอร บ.อุดมพรเฟอรนิเจอร การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

210/2565 ลงวันที่ 14  
กุมภาพันธ  2565

30 คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2

 รายการ

7,955.00         7,955.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหมจุมจิ๋ม พลาซา หจก.ตลาดใหมจุมจิ๋ม พลาซา การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

212/2565 ลงวันที่ 15  

กุมภาพันธ  2565



แบบ สขร. 1
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

   โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2565

31 คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1
 รายการ

7,000.00         7,000.00         เฉพาะเจาะจง รานสําราญเฟอรนิเจอร รานสําราญเฟอรนิเจอร การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

202/2565 ลงวันที่ 10  
กุมภาพันธ  2565

32 คาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ประจําเดือน มีนาคม 2565

33,179.60       33,179.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรนับพันปโตรเลี่ยม จํากัด บริษัท พรนับพันปโตรเลี่ยม จํากั การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

181/2565 ลงวันที่ 31  
มกราคม 2565

33 คาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจําเดือน
 มีนาคม  2565

-                 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มเจพี ราน น้ําดื่มเจพี การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

ที่ รน 0032.301.(รพช.
2)/2491 ลงวันที่ 4 ธันวาคม
 2563

34 คาจัดจางกําจัดขยะมูลฝอย ประจําเดือน
 มีนาคม 2565

500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง อบต.กะเปอร อบต.กะเปอร การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

184/2565 ลงวันที่ 31  
มกราคม  2565

35 คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
ประจําเดือน มีนาคม  2565

5,815.00         5,815.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ออกซิเจน ภาคใต จํากัด บริษัท ออกซิเจน ภาคใต จํากัด การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

180/2565 ลงวันที่ 31  
มกราคม   2565

36 คาจัดจางบริการ GPS ประจําเดือน 
กุมภาพัน  2565

1,819.00         1,819.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น
เซอรวิส จํากัด

 เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่นเซอรวิส การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

183/2565 ลงวันที่ 31  
มกราคม  2565

37 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ประจําเดือนมีนาคม  2565

1,360.00         1,360.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รุงโรจนพาณิชย
ระนอง

หุนสวนจํากัด รุงโรจนพาณิชยระการพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

182/2565 ลงวันที่ 31  
มกราคม 2565

38 จัดจางกําจัดขยะติดเชื้อ จํานวน 1 
รายการ ประจําเดือน มีนาคม 2565

41,880.00       41,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามกรีนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ท สยามกรีนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํ  การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

รน 0032.301(รพช.
2)/1489 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2564

40 คาจัดจางกําจัดขยะมูลฝอย ประจําเดือน
 มีนาคม 2565

500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง อบต.กะเปอร อบต.กะเปอร การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

140/2565 ลงวันที่ 30    
ธันวาคม 2564

41 จัดจางกําจัดขยะติดเชื้อ จํานวน 1 
รายการ ประจําเดือน มีนาคม 2565

43,690.00       43,690.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามกรีนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ท สยามกรีนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํ  การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

รน 0032.301(รพช.
2)/1489 ลงวันที่ 22 

มิถุนายน 2564

46 คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
(ออกซิเจนเหลว)ประจําเดือน มีนาคม  
2565

49,554.91       49,554.91       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมซเสอร(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เมซเสอร(ประเทศ
ไทย) จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

239/2565 ลงวันที่ 28  
กุมภาพันธ  2565

47 คาจัดจางบริการ GPS ประจําเดือน 
มีนาคม  2565

1,819.00         1,819.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น
เซอรวิส จํากัด

 เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่นเซอรวิส การพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

235/2565 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ  2565

50 จางเหมาบริการบุคคล 8,196.43         8,196.43         เฉพาะเจาะจง นายสุริยะ  นิยม นายสุริยะ  นิยม การพิจารณาคัดเลือก 2/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

   โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2565

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน 
กุมภาพันธ 2565

51 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานิษฐ รัสภา นางสาวชญานิษฐ รัสภา การพิจารณาคัดเลือก 25/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน 
กุมภาพันธ 2565

52 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพริษฎชุดา อภิวาวงศศา นางสาวพริษฎชุดา อภิวาวงศศาการพิจารณาคัดเลือก 24/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน 

กุมภาพันธ 2565

53 จางเหมาบริการบุคคล 8,196.43         8,196.43         เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุดา   ทองวิสัย นางสาวพรสุดา   ทองวิสัย การพิจารณาคัดเลือก 3/2564

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 

2565

54 จางเหมาบริการบุคคล 9,500.00         9,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย  สุวรรณพงษ นายอาทิตย  สุวรรณพงษ การพิจารณาคัดเลือก 9/2565

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

55 จางเหมาบริการบุคคล 14,464.29       14,464.29       เฉพาะเจาะจง นางสาววรวรรณ  จันทรปทิว นางสาววรวรรณ  จันทรปทิว การพิจารณาคัดเลือก 5/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

56 จางเหมาบริการบุคคล 7,589.29         7,589.29         เฉพาะเจาะจง นายวนรัฐ   ใจเย็น นายวนรัฐ   ใจเย็น การพิจารณาคัดเลือก 8/2565

ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

   โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2565

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน  มีนาคม
2565

57 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน   ประสานทอง นางสาวสุดารัตน   ประสานทองการพิจารณาคัดเลือก 7/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

58 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง นายคํารณ  เกิดกัน นายคํารณ  เกิดกัน การพิจารณาคัดเลือก 22/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 

2565

59 จางเหมาบริการบุคคล 13,392.87       13,392.87       เฉพาะเจาะจง นายธีรพล  สวางพื้น นายธีรพล  สวางพื้น การพิจารณาคัดเลือก 6/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 

2565

60 จางเหมาบริการบุคคล 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์   ชูเทพ นายวิสุทธิ์   ชูเทพ การพิจารณาคัดเลือก 13/2565

ตําแหนง ยามรักษาความปลอดภัย ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

61 จางเหมาบริการบุคคล 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนิเวศ   พรหมราช นายนิเวศ   พรหมราช การพิจารณาคัดเลือก 4/2565

ตําแหนง ยามรักษาความปลอดภัย ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

62 จางเหมาบริการบุคคล 7,892.86         7,892.86         เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย  ถาวรแกว นางสาวลัดดาวัลย  ถาวรแกว การพิจารณาคัดเลือก 10/2565

ตําแหนง ผูชวยงานทันตกรรม ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

   โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2565

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

63 จางเหมาบริการบุคคล 5,160.73         5,160.73         เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษติยากร  กุลทอง นางสาวกฤษติยากร  กุลทอง การพิจารณาคัดเลือก 15/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

64 จางเหมาบริการบุคคล 15,000.00       15,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรดา คงหาญ นางสาวพีรดา คงหาญ การพิจารณาคัดเลือก 14/2565

ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 

2565

65 จางเหมาบริการบุคคล 7,892.86         7,892.86         เฉพาะเจาะจง นางฐานิตดา ฤทธิรุตม นางฐานิตตดา ฤทธิรุตม การพิจารณาคัดเลือก 16/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 

2565

66 จางเหมาบริการบุคคล 15,000.00       15,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรนฤน เพชรฝงซาย นางสาวภัทรนฤน เพชรฝงซาย การพิจารณาคัดเลือก 17/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

67 จางเหมาบริการบุคคล 15,000.00       15,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววราลี ศรีมวง นางสาววราลี ศรีมวง การพิจารณาคัดเลือก 19/2565

ตําแหนง นักกายภาพบําบัด ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

68 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําเพชร  เพชรนิล นางสาวน้ําเพชร  เพชรนิล การพิจารณาคัดเลือก 20/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

   โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2565

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

69 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา   คุมเพชร นางสาววนิดา   คุมเพชร การพิจารณาคัดเลือก 23/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน มีนาคม 
2565

70 จางเหมาบริการบุคคล 10,535.00       10,535.00       เฉพาะเจาะจง นางพิชญา   พรัดรักษา นางพิชญา   พรัดรักษา การพิจารณาคัดเลือก 12/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือนมีนาคม 

2565

71

ปรับปรุงทาสีอาคาร 1,879 ตารางเมตร
 และรั้ว รพ.สต.บานนา 48.6 ตาราง

เมตร จํานวน ๑ งาน

240,000.00     240,000.00     เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ชุมพร ว.วิศวกรรม

กอสราง

หางหุนสวนจํากัด ชุมพร ว.

วิศวกรรมกอสราง

การพิจารณาคัดเลือก สัญญาจางเลขที่ 3/2565    
ลงวันที่ 27  มกราคม 2565

72 วัสดุทันตกรรม 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท เวี อาร พี เดนท จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 13/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 2565

73 วัสดุทันตกรรม 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไท  การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 14/2565

(3M) (3M) โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 2565

74 จางเหมาทําแลป 10,335.00 10,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ําทิพยเด็นตอลแลบอราตอรี่ บริษัท สายน้ําทิพยเด็นตอลแลบ  การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 15/2565

ฟนปลอม โดยใชเกณฑราคา 2 มีนาคม 2565

75 เวชภัณฑยา 62,323.40 62,323.40 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 167/2565

โดยใชเกณฑราคา 4  มีนาคม 65

76 เวชภัณฑยา 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด บ.วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 159/2565

โดยใชเกณฑราคา 1 มีนาคม 65

77 เวชภัณฑยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 160/2565

โดยใชเกณฑราคา 1 มีนาคม 65

78 เวชภัณฑยา 4,647.00 4,647.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 161/2565

โดยใชเกณฑราคา 1 มีนาคม 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

   โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2565

79 เวชภัณฑยา 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟฮาแล็บ จํากัด บ.ฟฮาแล็บ จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 162/2565

โดยใชเกณฑราคา 1 มีนาคม 65

80 เวชภัณฑยา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส(1969) จํากบ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส(1  การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 163/2565

โดยใชเกณฑราคา 1 มีนาคม 65

81 เวชภัณฑยา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเภสัช จํากัด บ.สหแพทยเภสัช จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 164/2565

โดยใชเกณฑราคา 1 มีนาคม 65

82 เวชภัณฑยา 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัดการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 165/2565

โดยใชเกณฑราคา 1 มีนาคม 65

83 เวชภัณฑยา 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 166/2565

โดยใชเกณฑราคา 1 มีนาคม 65

84 เวชภัณฑยา 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรีการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 168/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

85 เวชภัณฑยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 169/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

86 เวชภัณฑยา 23,560.00 23,560.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารม การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 170/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

87 เวชภัณฑยา 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัส  การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 171/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

88 เวชภัณฑยา 42,320.00 42,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด บ.เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 172/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

89 เวชภัณฑยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด บ.เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 173/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

90 เวชภัณฑยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัดการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 174/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

91 เวชภัณฑยา 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาตารแลบ(2517) จํากัด บ.พาตารแลบ(2517) จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 175/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

92 เวชภัณฑยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากั การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 176/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

93 เวชภัณฑยา 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร ฟารมาแลป(ประเทศไทย) จํา บ.แอปคาร ฟารมาแลป(ประเท  การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 177/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

   โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2565

94 เวชภัณฑยา 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากั การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 178/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

95 เวชภัณฑยา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด บ.เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 179/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

96 เวชภัณฑยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 180/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

97 เวชภัณฑยา 605.00 605.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 181/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

98 เวชภัณฑยา 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 182/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

99 เวชภัณฑยา 3,888.00 3,888.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 183/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

100 เวชภัณฑยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 184/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

101 เวชภัณฑยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเภสัช จํากัด บ.สหแพทยเภสัช จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 185/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

102 เวชภัณฑยา 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟารม จํากัด บ.โปลิฟารม จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 186/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

103 เวชภัณฑยา 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 187/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

104 เวชภัณฑยา 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัดการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 188/2565

โดยใชเกณฑราคา 4 มีนาคม 65

105 เวชภัณฑยา 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส(1969) จํากบ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส(1  การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 190/2565

โดยใชเกณฑราคา 11 มีนาคม 65

106 เวชภัณฑยา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 191/2565

โดยใชเกณฑราคา 11 มีนาคม 65

107 เวชภัณฑยา 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 192/2565

โดยใชเกณฑราคา 11 มีนาคม 65

108 เวชภัณฑยา 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 193/2565

โดยใชเกณฑราคา 11 มีนาคม 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

   โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31  มีนาคม พ.ศ.2565

109 เวชภัณฑยา 10,850.00 10,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรนแมนู จํากัด บ.โมเดอรนแมนู จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 194/2565

โดยใชเกณฑราคา 11 มีนาคม 65

110 เวชภัณฑยา 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด บ.ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 195/2565

โดยใชเกณฑราคา 11 มีนาคม 65

111 เวชภัณฑยา 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 196/2565

. โดยใชเกณฑราคา 11 มีนาคม 65

112 เวชภัณฑยา 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟารมา จํากัด บ.พรอส ฟารมา จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 197/2565

โดยใชเกณฑราคา 17 มีนาคม 65

113 เวชภัณฑยา 1,820.00 1,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟฮาแล็บ จํากัด บ.ฟฮาแล็บ จํากัด การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 198/2565

โดยใชเกณฑราคา 17 มีนาคม 65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,904,650.86   รายงานโดย

นางสาวนิภา   หวันสมัน

วันที่ 31 มีนาคม 2565
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