




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 3 พฤษภาคม - 9 

พฤษภาคม 2565
2,454.00            2,454.00     เฉพาะเจาะจง นางวะดี พูลผล นางวะดี พูลผล

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

364/2565  ลงวันที่ 2 

พฤษภาคม 2565

2
คาอาหารประจําวันที่ 10 - 17 พฤษภาคม

 2565
3,071.00            3,071.00     เฉพาะเจาะจง นางวะดี พูลผล นางวะดี พูลผล

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

375/2565 ลงวันที่ 9 

พฤษภาคม 2565

3
คาอาหารประจําวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม

 2565
3,072.00            3,072.00     เฉพาะเจาะจง นางวะดี พูลผล นางวะดี พูลผล

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

402/2565 ลงวันที่ 17 

พฤษภาคม 2565

4
คาอาหารประจําวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม

 2565
4,860.00            4,860.00     เฉพาะเจาะจง นางวะดี พูลผล นางวะดี พูลผล

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

405/2565 ลงวันที่ 23 

พฤษภาคม 2565

5
จัดจางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง
1,550.00            1,550.00     เฉพาะเจาะจง นายชางยาว นายชางยาว

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

367/2565 ลงวันที่ 5 

พฤษภาคม 2565

6
จัดจางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง
1,500.00            1,500.00     เฉพาะเจาะจง รานสิทธิชัยการไฟฟา รานสิทธิชัยการไฟฟา

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

370/2565 ลงวันที่ 9

พฤษภาคม 2565

7
จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติด จํานวน 3 

รายการ
13,534.00          13,534.00   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.พี.เมดิคอล ฮับ หางหุนสวนจํากัด เอส.พี.เมดิคอล ฮับ

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

368/2565 ลงวันที่ 3 

พฤษภาคม 2565

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (โครงการ) 1,600.00            1,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

371/2565 ลงวันที่ 9 

พฤษภาคม 2565

9
จัดจางซอมแซมครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร
3,950.00            3,950.00     เฉพาะเจาะจง รานศรีไพบูลยเซอรวิส  รานศรีไพบูลยเซอรวิส

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

372/2565 ลงวันที่ 12 

พฤษภาคม 2565

10
จัดจางซอมแซมครุภัณฑการแพทย 

จํานวน ๑ รายการ
7,600.00            7,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัทไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

373/2565 ลงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2565

11
จัดจางซอมแซมครุภัณฑการแพทย 

จํานวน ๑ รายการ
39,000.00          39,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท จํากัด บริษัท สยามเดนท จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

397/2565 ลงวันที่ 17

พฤษภาคม 2565

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (โครงการ) 515.00              515.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด 

คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

386/2565 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (โครงการ) 206.00              206.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด 

คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

387/2565 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (โครงการ) 1,170.00            1,170.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

388/2565 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม 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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (โครงการ) 1,250.00            1,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

389/2565 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (โครงการ) 103.00              103.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด 

คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

390/2565 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565

17 จัดจางทําปายไวนิล (โครงการ) 900.00              900.00       เฉพาะเจาะจง ราน 1 ดีไซน แอนด ซัพพลาย ราน 1 ดีไซน แอนด ซัพพลาย
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

391/2565 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (โครงการ) 1,170.00            1,170.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

392/2565 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (โครงการ) 1,600.00            1,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

393/2565 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (โครงการ) 412.00              412.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด 

คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

394/2565 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565

21 จัดจางทําปายไวนิล (โครงการ) 1,500.00            1,500.00     เฉพาะเจาะจง ราน 1 ดีไซน แอนด ซัพพลาย ราน 1 ดีไซน แอนด ซัพพลาย
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

399/2565 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565

22 จัดจางทําคูมือเอกสารผูปวย 12,500.00          12,500.00   เฉพาะเจาะจง ราน บอส กอบป ราน บอส กอบป
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

402/2565 ลงวันที่  17 

พฤษภาคม 2565

23 จัดจางทําตรายาง 500.00              500.00       เฉพาะเจาะจง ราน 1 ดีไซน แอนด ซัพพลาย ราน 1 ดีไซน แอนด ซัพพลาย
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

404/2565 ลงวันที่ 18 

พฤษภาคม 2565

24 จัดจางทําปายไวนิล (โครงการ) 2,400.00            2,400.00     เฉพาะเจาะจง ราน 1 ดีไซน แอนด ซัพพลาย ราน 1 ดีไซน แอนด ซัพพลาย
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

407/2565 ลงวันที่ 26 

พฤษภาคม 2565

25 จัดจางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 13,375.00          13,375.00   เฉพาะเจาะจง ราน ระนองเครื่องเย็น ราน ระนองเครื่องเย็น
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

408/2565 ลงวันที่ 17 

พฤษภาคม 2565

26 จัดจางทําปายไวนิล 576.00              576.00       เฉพาะเจาะจง ราน 1 ดีไซน แอนด ซัพพลาย ราน 1 ดีไซน แอนด ซัพพลาย
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

410/2565 ลงวันที่ 26 

พฤษภาคม 2565

27
คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 10

 รายการ
142,500.00        142,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

366/2565 ลงวันที่ 5  

พฤษภาคม  2565

28
คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 31 

รายการ
69,325.00          69,325.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

369/2565 ลงวันที่ 9  

พฤษภาคม  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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

29 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 18,025.00          18,025.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด 

คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

377/2565 ลงวันที่ 10  

พฤษภาคม  2565

30 คาจัดซื้อวัสดุบริโภค จํานวน 1 รายการ 3,480.00            3,480.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท มาจัสมิน จํากัด บริษัท มาจัสมิน จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

378/2565 ลงวันที่ 10  

พฤษภาคม  2565

31 คาจัดซื้อวัสดุบริโภค จํานวน 1 รายการ 3,300.00            3,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กัญญาโม จํากัด บริษัท กัญญาโม จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

379/2565 ลงวันที่ 10  

พฤษภาคม  2565

32
คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 

รายการ
15,000.00          15,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลแคร จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

380/2565 ลงวันที่ 10  

พฤษภาคม  2565

33
คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 

รายการ
8,000.00            8,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพ็ค หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพ็ค

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

381/2565 ลงวันที่ 11  

พฤษภาคม  2565

34
คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40

 รายการ
25,593.00          25,593.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหมจุมจิ๋ม หจก.ตลาดใหมจุมจิ๋ม

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

382/2565 ลงวันที่ 11  

พฤษภาคม  2565

35
คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 

รายการ
17,160.00          17,160.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย 

จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

383/2565 ลงวันที่ 11  

พฤษภาคม  2565

36
คาจัดซื้อครุภัณฑการแพทย จํานวน 1 

รายการ
8,000.00            8,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

384/2565 ลงวันที่ 12  

พฤษภาคม  2565

37
คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 

รายการ
1,000.00            1,000.00     เฉพาะเจาะจง นางอารีย ทองเอียด นางอารีย ทองเอียด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

385/2565 ลงวันที่ 10  

พฤษภาคม  2565

38
คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2 

รายการ
21,186.00          21,186.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อภิ หจก.อภิ

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

396/2565 ลงวันที่ 11  

พฤษภาคม  2565

39
คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 51 

รายการ
23,462.00          23,462.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

398/2565 ลงวันที่ 13  

พฤษภาคม  2565

40
คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 

รายการ
25,000.00          25,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมพรเฟอรนิเจอร บริษัท อุดมพรเฟอรนิเจอร

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

400/2565 ลงวันที่ 20  

พฤษภาคม  2565

41
คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 9 

รายการ
63,370.00          63,370.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีคูณ ชุมพรคาสง หจก.ทวีคูณ ชุมพรคาสง

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

401/2565 ลงวันที่ 18  

พฤษภาคม  2565

42 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 12,600.00          12,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อีฟอรแอลเอม บริษัท อีฟอรแอลเอม
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

406/2565 ลงวันที่ 26  

พฤษภาคม  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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

43
คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 

รายการ
42,990.65          42,990.65   เฉพาะเจาะจง รานระนองเครื่องเย็น รานระนองเครื่องเย็น

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

411/2565 ลงวันที่ 11  

พฤษภาคม  2565

44
คาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจําเดือน 

พฤษภาคม 2565
948.00              948.00       เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มเจพี ราน น้ําดื่มเจพี

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

ที่ รน 0032.301.(รพช.

2)/2491 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 

2563

45
คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2565
8,445.00            8,445.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ออกซิเจน ภาคใต จํากัด บริษัท ออกซิเจน ภาคใต จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

353/2565 ลงวันที่ 29  

เมษายน  2565

46

คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 

(ออกซิเจนเหลว)ประจําเดือน พฤษภาคม 

2565

44,031.57          44,031.57   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมซเสอร(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เมซเสอร(ประเทศไทย) จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

354/2565 ลงวันที่ 29  

เมษายน  2565

47
จัดจางกําจัดขยะติดเชื้อ จํานวน 1 

รายการ ประจําเดือน พฤษภาคม  2565
13,180.00          13,180.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามกรีนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท สยามกรีนเทค เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

รน 0032.301(รพช.2)/1489 

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564

48
คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2565
8,800.00            8,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ออกซิเจน ภาคใต จํากัด บริษัท ออกซิเจน ภาคใต จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

353/2565 ลงวันที่ 29  

เมษายน  2565

49
คาจัดจางบริการ GPS ประจําเดือน 

พฤษภาคม 2565
1,819.00            1,819.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

บริษัท เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น

เซอรวิส จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

355/2565 ลงวันที่ 29  

เมษายน  2565

50
คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 

ประจําเดือน  มิถุนายน 2565
8,800.00            8,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ออกซิเจน ภาคใต จํากัด บริษัท ออกซิเจน ภาคใต จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก 

ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

426/2565 ลงวันที่ 29  

พฤษภาคม 2565

51 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00            8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุริยะ  นิยม นายสุริยะ  นิยม การพิจารณาคัดเลือก 2/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือนพฤษภาคม

2565

52 จางเหมาบริการบุคคล 8,216.67            8,216.67     เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานิษฐ รัสภา นางสาวชญานิษฐ รัสภา การพิจารณาคัดเลือก 25/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

53 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00            8,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพริษฎชุดา อภิวาวงศศา นางสาวพริษฎชุดา อภิวาวงศศา การพิจารณาคัดเลือก 24/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

54 จางเหมาบริการบุคคล 7,933.34            8,196.43     เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุดา   ทองวิสัย นางสาวพรสุดา   ทองวิสัย การพิจารณาคัดเลือก 3/2564

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

55 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 พฤษภาคม

2565

56 จางเหมาบริการบุคคล 13,500.00          13,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาววรวรรณ  จันทรปทิว นางสาววรวรรณ  จันทรปทิว การพิจารณาคัดเลือก 5/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

57 จางเหมาบริการบุคคล 7,933.34            7,933.34     เฉพาะเจาะจง นายวนรัฐ   ใจเย็น นายวนรัฐ   ใจเย็น การพิจารณาคัดเลือก 8/2565

ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

58 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00            8,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน   ประสานทอง นางสาวสุดารัตน   ประสานทอง การพิจารณาคัดเลือก 7/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

59 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 พฤษภาคม

2565

60 จางเหมาบริการบุคคล 14,500.00          14,500.00   เฉพาะเจาะจง นายธีรพล  สวางพื้น นายธีรพล  สวางพื้น การพิจารณาคัดเลือก 6/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

61 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 พฤษภาคม

2565

62 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  ประจําเดือนพฤษภาคม

2565

63 จางเหมาบริการบุคคล 8,216.67            8,216.67     เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย  ถาวรแกว นางสาวลัดดาวัลย  ถาวรแกว การพิจารณาคัดเลือก 10/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

64 จางเหมาบริการบุคคล 8,216.67            8,216.67     เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค  แสงสวาง นางสาวอรอนงค  แสงสวาง การพิจารณาคัดเลือก 11/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

65 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 พฤษภาคม

2565

66 จางเหมาบริการบุคคล 8,216.67            8,216.67     เฉพาะเจาะจง นางฐานิตดา ฤทธิรุตม นางฐานิตตดา ฤทธิรุตม การพิจารณาคัดเลือก 16/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

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

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

68 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 พฤษภาคม

2565

69 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00            8,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา   สวัสดี นางสาวอาทิตยา   สวัสดี การพิจารณาคัดเลือก 26/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

70 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 พฤษภาคม

 2565

71 จางเหมาบริการบุคคล 8,779.15            8,779.15     เฉพาะเจาะจง นางพิชญา   พรัดรักษา นางพิชญา   พรัดรักษา การพิจารณาคัดเลือก 12/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

72 จางเหมาบริการบุคคล 8,500.00            8,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอารดา   ยอดจิตร นางสาวอารดา   ยอดจิตร การพิจารณาคัดเลือก 27/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

 2565

73 จางเหมาบริการบุคคล 15,000.00          15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยานุช  เยี่ยมสวัสดิ์ นางสาวปริยานุช  เยี่ยมสวัสดิ์ การพิจารณาคัดเลือก 28/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 เมษายน  2565 

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

74 จางเหมาบริการบุคคล 15,000.00          15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรา   ใบยูโซ นางสาวรุจิรา   ใบยูโซ การพิจารณาคัดเลือก 29/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 เมษายน  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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

 2565

75 จางเหมาบริการบุคคล 15,000.00          15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวปวริศา   ซังแกว นางสาวปวริศา   ซังแกว การพิจารณาคัดเลือก 30/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 เมษายน  2565 

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

 2565

76 จางเหมาบริการบุคคล 15,000.00          15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพกานต  สตูล นางสาวสุพิมพกานต  สตูล การพิจารณาคัดเลือก 31/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 เมษายน  2565 

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

77 จางเหมาบริการบุคคล 15,000.00          15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอนัญญา   ถาวรรัตน นางสาวอนัญญา   ถาวรรัตน การพิจารณาคัดเลือก 32/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 เมษายน  2565 

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

 2565

78 จางเหมาบริการบุคคล 15,000.00          15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร  กิ่งแกว นางสาววราพร  กิ่งแกว การพิจารณาคัดเลือก 33/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 เมษายน  2565 

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

79 จางเหมาบริการบุคคล 15,000.00          15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร  กิ่งแกว นางสาววราพร  กิ่งแกว การพิจารณาคัดเลือก 33/2565

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 1 เมษายน  2565 

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน พฤษภาคม

2565

80 เวชภัณฑที่มิใชยา 18,681.00 18,681.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซ.ีดรักเซ็นเตอร บริษัท พี.ซ.ีดรักเซ็นเตอร
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
49/2565 ( 12 พ.ค.65)

81 เวชภัณฑที่มิใชยา 9,080.00 9,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดดิ้ง หจก.ดี เอช ซี เทรดดิ้ง
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
50/2565 (12  พ.ค. 65)

82 เวชภัณฑที่มิใชยา 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน บริษัท นําวิวัฒน
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
51/2565 (18 พ.ค.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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

83 เวชภัณฑที่มิใชยา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ บริษัท ไทยเพียวดีไวซ
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
52/2565 (24 พ.ค.65)

84 เวชภัณฑที่มิใชยา 24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด บริษัท ไซเอนซ เมด
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
53/2565 (24 พ.ค.65)

85 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 17,220.00 17,220.00 เฉพาะเจาะจง อินโฟไดนอสติก อินโฟไดนอสติก
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
68 ,12/5/65 

86 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟรมเมอร เฟรมเมอร
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
69 ,12/5/65

87 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 9,040.00 9,040.00 เฉพาะเจาะจง แอคมี พลัส แอคมี พลัส
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
70 ,12/5/65

88 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 23,370.00 23,370.00 เฉพาะเจาะจง อี ฟอรแอล เอม อี ฟอรแอล เอม
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
71 ,12/5/65

89 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 33,250.00 33,250.00 เฉพาะเจาะจง วินนิ่ง ซัพพลาย วินนิ่ง ซัพพลาย
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
72 ,12/5/65

90 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง เวลเกท เอดีเทค เวลเกท เอดีเทค
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
73 ,12/5/65

91 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร แล็บมาสเตอร
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
74 ,12/5/65

92 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง อารเอ็กซ อารเอ็กซ
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
75 ,24/5/65

93 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง วินนิ่ง ซัพพลาย วินนิ่ง ซัพพลาย
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
76 ,24/5/65

94 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 18,864.00 18,864.00 เฉพาะเจาะจง อี ฟอรแอล เอม อี ฟอรแอล เอม
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
77 ,25/4/65

95 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 31,150.00 31,150.00 เฉพาะเจาะจง อี ฟอรแอล เอม อี ฟอรแอล เอม
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
78 ,25/4/65

96 จางตรวจทางหองปฏิบัติการ เดือน พ.ค.65 1,525.00 1,525.00 เฉพาะเจาะจง เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เอเชีย แล็บบอราทอรี่
การพิจารณาคัดเลือก 

โดยใชเกณฑราคา
79 ,25/4/65



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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

97 วัสดุทันตกรรม 8,375.00 8,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช(1988)จํากัด บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช(1988)จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
21/2565

98 จางเหมาทําแลป 9,250.00 9,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ําทิพยเด็นตอลแลบอราตอรี่ จํากัด
บริษัท สายน้ําทิพยเด็นตอลแลบอรา

ตอรี่ จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
25/2565

ฟนปลอม โดยใชเกณฑราคา 12 พฤษภาคม 2565

99 จางเหมาทําแลป 866.70 866.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร เด็นตอลคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท วีอาร เด็นตอลคอรปอเรชั่น 

จํากัด

การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
22/2565

ฟนปลอม โดยใชเกณฑราคา 12 พฤษภาคม 2565

100 เวชภัณฑยา 993.96 993.96 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
243/2565

โดยใชเกณฑราคา 20  เมษายน 65

101 เวชภัณฑยา 51,303.70 51,303.70 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
263/2565

โดยใชเกณฑราคา 9 พฤษภาคม 65

102 เวชภัณฑยา 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
245/2565

โดยใชเกณฑราคา 29 เมษายน 65

103 เวชภัณฑยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง สนง.อย เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สนง.อย เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
244/2565

โดยใชเกณฑราคา 28 เมษายน 65

104 เวชภัณฑยา 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟารมา จํากัด บ.พรอส ฟารมา จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
246/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

105 เวชภัณฑยา 21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
247/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

106 เวชภัณฑยา 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด บ.เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
248/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

107 เวชภัณฑยา 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จํากัด บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
249/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

108 เวชภัณฑยา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด บ.เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
250/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

109 เวชภัณฑยา 6,227.40 6,227.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
251/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

110 เวชภัณฑยา 3,260.00 3,260.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
252/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

111 เวชภัณฑยา 5,583.75 5,583.75 เฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
253/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

112 เวชภัณฑยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
254/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

113 เวชภัณฑยา 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
255/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

114 เวชภัณฑยา 3,876.00 3,876.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
256/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

115 เวชภัณฑยา 970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
257/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

116 เวชภัณฑยา 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.หางขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด บ.หางขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
258/2565



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)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกะเปอร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

117 เวชภัณฑยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเภสัช จํากัด บ.สหแพทยเภสัช จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
259/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

118 เวชภัณฑยา 4,963.00 4,963.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟารม จํากัด บ.โปลิฟารม จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
260/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

119 เวชภัณฑยา 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
261/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

120 เวชภัณฑยา 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
262/2565

โดยใชเกณฑราคา 6 พฤษภาคม 65

121 เวชภัณฑยา 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
264/2565

โดยใชเกณฑราคา 12 พฤษภาคม 65

122 เวชภัณฑยา 5,625.00 5,625.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟารมา จํากัด บ.พรอส ฟารมา จํากัด
การพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ
265/2565

123 จางเหมาบริการบุคคล 7,951.51            7,951.51     เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญพัชร    แสงทอง นางสาวกัญญพัชร    แสงทอง การพิจารณาคัดเลือก 34/2565

ตําแหนง พนักงานบริการ ขอเสนอโดยใชเกณฑราคา ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

จํานวน 1 อัตรา  ประจําเดือน เมษายน  

2565

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,642,762.24     

รายงานโดย

(นางสาวนิภา   หวันสมัน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2565
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