แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์,ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖๒
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ปี ะ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
หัวข้อ ะ
สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
(แบบสขร.๑)
- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน

รอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
Link ภายนอก

.....................................................................................................................

หมายเหตุ ะ..............................................................................................................................

ผู้อนุมัติรับรอง

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
จินตนา

พลรัตน์ดา

เทียนทอง

นางสาวจินตนา

ดลสุข

นางสาวพลรัตน์ดา

เทียนทอง

ดลสุข

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลชื้นเผยแพร่
พันเดา

สายทอง

นางพันเดา สายทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔Cะ๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑...
ที่ ศก 00๓๖.๓0๑/cor ............................... วนท ..๖..นกวิ^!ศ?J..๖.^๖.?!..................................

เรํ่อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๒(แบบสชร.๑)
เผยแพรบนเวบไชตขฺองหน่ว.ยงาน........................................................................................................
เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่องเดิม
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชองราชการ '-รื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร

ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างชองหน่วยงานชองรัฐ1■ป็นช้อมูลข่าวที่ด0้ งจ้ดใ^11ระชาชน
ตรวจดได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ ท•ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัชิจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างชองหน่วยงานรัฐ1-ป็นราย1’ดือน',(เกๆ เดือน โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับงานที่จัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธการจัดซอจัดจาง รายชอผูเขาเสนอราคาและราคาทเสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ

ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (แบบสชร. ๑)
ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดชื้อ

จัดจ้าง (แบบสชร.๑ ) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๔๖๒ เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศชองศ*นะกรรมการช้อมูส
ข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซีอจัดจ้างในรอบเดือน

ธันวาคม ๒๔๖๒ (แบบสชร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง‘า ดังกล่าว
ขออนุญาตนำแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ www.ssko.moph.go.th. www.SirattanahospitaLgo.th
ตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอน1■ดือน
ธันวาคม ๒๔๖๒ (แบบสชร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
ลงชื่อ
(นางสาวพลรัตนํดา

^1.
ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ
(นายพงิศนาถ

หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒£๖๒ (แบบสขร.๑)^
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒£๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างชองหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอ
ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป
เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน ธันวาคม ๒£๖๒ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ เพื่อให้การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒£๖๓

ลงชื่อ
(นายพงศนาถ

หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔<£๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/0^)
วันที่ ๒ มกราคม ๒๔๖๓
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑
เรียน

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนi
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่

เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาขน

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดชื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีชื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน

ธันวาคม ๒๔๖๒ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ให้
ประชาขนได้ดูตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป
ลงชื่อ
_____________V____€___

(นางสาวพลรัตน์ดา

ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

อบุมัติ

d] ไม,อนุมัติ

ลงชื่อ
(นายพงศนาถ

หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

สรุปการดำเนินการจัดฃ้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรีอชัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ซื้อวัสํดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

10 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

11

จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

9,700.00

3,600.00

4,440.50

1,150.00

7,750.00

2,000.00

7,276.00

9,680.00

2,450.00

10,914.00

30,388.00

9,700.00

3,600.00

4,440.50

1,150.00

7,750.00

2,000.00

7,276.00

9,680.00

2,450.00

10,914.00

30,388.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้ร้บการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หริอิจาง

และราคาที่เสนอ

ราคาท่ตกลงซื้อหริอจ่าง

คัดเลือกโดยสรุป

ของสัญญา

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 2 รายการ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

1,984.85

1,984.85

เจาะจง

หสม. พรีเมด ฟาร์มา

หสม. พรีเมด ฟาร์มา

ผ่านข้อเสนอด้าน

281

/9,7๓

/9,7๓

เทคนิคและราคา

1/12/2562

บริษัท บุรพาโอสถ จำกัด

บริษัท บุรพาโอสถ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

282

/3,6๓

/3,600

เทคนิคและราคา

1/12/2562

บริษัท ดีทแฮลํมเคลเลอร์โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

283

/4,440.50

/4,440.50

เทคนิคและราคา

1/12/2562

ร้านแสงทองสังมภัณฑ์

ร้านแสงทองสังยภัณฑ์

ผ่านข้อเสนอด้าน

284

/1.150

71,150

เทคนิคและราคา

2/12/2562

ศรีสะเกษการพิมพ์

ศรีสะเกษการพิมพ์

ผ่านข้อเสนอด้าน

285

/7,750

77,750

เทคนิคและราคา

2/12/2562

บริษัท ยูพื เมติคอล ชอลเตอร์ จำกัด

บริษัท ยูพี เมติคอล ซอลเตอร์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

286

/2,0๓

72,0๓

เทคนิคและราคา

2/12/2562

บริษัท เนขั่นแนลเฮลท์แคร์ชิสเท็มศื จำกัด

บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ซิสเท้มศื จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

287

/7,276

77,276

เทคนิคและราคา

2/12/2562

หจก. วิ อาร์ ซัพพอร์ต

หจก. วิ อาร์ ซัพพอร์ต

ผ่านข้อเสนอด้าน

288

/9,680

79,680

เทคนิคและราคา

2/12/2562

ร้านณัฐพลไฮเทค

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผ่านข้อเสนอด้าน

289

/2,450

72,450

เทคนิคและราคา

3/12/2562

บริษัท เนขั่นแนลเฮลท์แคร์ชิสเท็มศึ จำกัด

บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ชิสเที่มศี จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

290

/10,914

710,914

เทคนิคและราคา

3/12/2562

บริษัท สมาร์ทเท้ค เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท สมาร์ทเที่ค เทคโนโลยี จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

291

/30,388

730,388

เทคนิคและราคา

3/12/2562

หจก. จันทร์มท!เลิศก่อสร้าง

หจก. จันทร์มถ็!เลิศก่อสร้าง

ผ่านข้อเสนอด้าน

292

/1,984.85

71,984.85

เทคนิคและราคา

3/12/2562

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
13 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

14 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

15 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

16 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

17 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

18 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

19 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

20 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

21

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

22 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

23 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ

24 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

11,150.00

19,680.00

7,695.00

3,050.00

1,926.00

59,620.40

9,309.00

2,940.00

17,750.00

13,500.00

2,889.00

35,400.00

11,150.00

19,680.00

7,695.00

3,050.00

1,926.00

59,620.40

9,309.00

2,940.00

17,750.๓

13,500.00

2,889.00

35,400.00

วิธีชื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการลัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หรือิจาง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

ดัดเลือกโดยสรุป

ของสัญญา

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

หจก. ศรีสะเกษแสงชัย

หจก. ศรีสะเกษแสงชัย

ผ่านข้อเสนอด้าน

293

/II,150

711,150

เทคนิคและราคา

3/12/2562

บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด

บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

294

719,680

719,680

เทคนิคและราคา

3/12/2562

บริษัท โกร้ธ ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด

บริษัท โกร๊ธ ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

295

/7,695

77,695

เทคนิคและราคา

3/12/2562

บริษัท แอมเบสพลัส จำกัด

บริษัท แอมเบสพลัส จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

296

/3,050

73,050

เทคนิคและราคา

3/12/2562

บริษัท ตึเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

297

/1,926

71,926

เทคนิคและราคา

3/12/2562

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

298

/59,620.40

759,620.40

เทคนิคและราคา

3/12/2562

บริษัท โอเร้กช์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

299

/9,309

79,309

เทคนิคและราคา

3/12/2562

หจก. เชี่ยงไอ้ ทันตภัณฑ์

หจก. เขี่ยงไอ้ ทันตภัณฑ์

ผ่านข้อเสนอด้าน

300

/2,940

72,940

เทคนิคและราคา

3/12/2562

บริษัท ขีฟาม จำกัด

บริษัท ขีฟาม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

301

717,750

717,750

เทคนิคและราคา

4/12/2562

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูดิคอลอินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

302

713,500

713,500

เทคนิคและราคา

4/12/2562

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

303'

72,880

72,880

เทคนิคและราคา

4/12/2562

บริษัท กริฟฟ์นอสติก จำกัด

บริษัท กริฟฟ์นอสติก จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

304

735,400

735,400

เทคนิคและราคา

5/12/2562

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรีอจ้าง
25 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ

26 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

27 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ

28 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ

29 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

30 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

31

จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ

32 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ

33 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

34 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

35 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

36 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

84,450.00

6,490.00

96,500.00

81,100.00

3,250.00

9,610.00

680.00

8,500.00

13,775.00

560.00

240.00

5,810.00

84,450.00

6,490.00

96,500.00

81,100.00

3,250.00

9,610.00

680.00

8,500.00

13,775.00

560.00

240.00

5,810.00

วิธีชื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หรีอิจาง

และราคาที่เสนอ

ราคาท่ตกลงซอหรอจาง

คัดเลือกโดยสรุป

ของสัญญา

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

หจก. อาร์ แอนด์ บี เมดีชายน์

หจก. อาร์ แอนด์ บี เมดีซายน์

ผ่านข้อเสนอด้าน

305

/84,450

784,450

เทคนิคและราคา

5/12/2562

บริษัท เอ็ม พี เมดกรุ้ป จำกัด

บริษัท เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

306

/6,490

76,490

เทคนิคและราคา

5/12/2562

หจก. อาร์ แอนด์ บี ๓ดีชายน์

หจก. อาร์ แอนด์ บี เมดีชายน์

ผ่านข้อเสนอด้าน

307

/96,500

796,500

เทคนิคและราคา

6/12/2562

หจก. อาร์ แอนด์ บี เมดีชายน์

หจก. อาร์ แอนด์ บี เมดีซายน์

ผ่านข้อเสนอด้าน

308

/81,100

781,100

เทคนิคและราคา

6/12/2562

หจก. วิ อาร์ ซัพพอร์ต

หจก. วี อาร์ ชัพพอร์ต

ผ่านข้อเสนอด้าน

309

/3,250

73,250

เทคนิคและราคา

6/12/2562

บริษัท ที ที คอม จำกัด

บริษัท ที ที คอม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

310

/9,610

79,610

เทคนิคและราคา

6/1272562

ศรีสะเกษการพิมพ์

ศรีสะเกษการพิมพ์

ผ่านข้อเสนอด้าน

311

/680

7680

เทคนิคและราคา

6/12/2562

บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด

บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

312

/8,5๓

78,500

เทคนิคแล่ะราคา

6/12/2562

บริษัท เอฟ ซี พี จำกัด

บริษัท เอฟ ชี พี จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

313

713,775

713,775

เทคนิคและราคา

6/12/2562

บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด

บริษัท โบโอคอททอน จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

314

7560

7560

เทคนิคและราคา

6/12/2562

บริษัท โบโอคอททอน จำกัด

บริษัท โบโอคอททอน จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

315

7240

7240

เทคนิคและราคา

6/12/2562

บริษัท โบโอคอททอน จำกัด

บริษัท โบโอคอททอน จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

316

75,810

75,810

เทคนิคและราคา

6/12/2562

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
37 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

38 จ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน

7,540.00

2,100.00

7,540.00

2,100.00

วิธีชื้อ

รายชื้อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอกและ

เหตุผลที่

เสชที่และวันที่

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

ของสัญญา

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 1 รายการ
39 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

40 ชื้อเวซภัณฑ์ยา จำนวน 22 รายการ

41

จ้างติดตั้งวัสดุประกอบยานพานะ

4,030.00

224,516.76

40,800.00

4,030.00

224,516.76

40,800.00

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 2 รายการ
42 จ้างติดตั้งวัสดุประกอบยานพานะ

15,000.00

15,000.00

เจาะจง

จำนวน 1 รายการ
43 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

44 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

45 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

46 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

47 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

48 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จำนวน 5 รายการ

10,590.00

11,342.00

3,687.00

4,280.00

11,286.00

12,144.50

10,590.00

11,342.00

3,687.00

4,280.00

11,286.00

12,144.50

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

บริษัท ไทยกิอส จำกัด

บริษัท ไทยกิอส จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

317

/7,540

77,540

เทคนิคและราคา

6/12/2562

ศรีสะเกษการพิมพ์

ศรีสะเกษการพิมพ์

ผ่านข้อเสนอด้าน

318

/2,100

72,100

เทคนิคและราคา

6/12/2562

หจก. อิเลฟเว่น พลัช

หจก. อิเลฟเว่น พลัช

ผ่านข้อเสนอด้าน

319

/4,030

74,030

เทคนิคและราคา

6/12/2562

องค์การ๓สัชกรรม

องค์การ๓สัชกรรม

ผ่านข้อเสนอด้าน

320

/224,516.76

7224,516.76

เทคนิคและราคา

6/12/2562

บริษัท เอง เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เฮง เชลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

381

/40,800

740,800

เทคนิคและราคา

17/12/2562

บริษัท เฮง เซลล์ แอนค์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เฮง เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

382

715,000

715,000

เทคนิคและราคา

17/12/2562

บริษัท ซิลลิค ฟ่าร์มา จำกัด

บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

321

710,590

710,590

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ซิลลิค ฟ่าร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

322

711,342

711,342

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

323

73,687

73,687

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

324

74,280

74,280

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

325

711,286

711,286

เทคนิคและราคา

9/12/2562

หจก. สุพรรณการยาง

หจก. สุพรรณการยาง

ผ่านข้อเสนอด้าน

326

712,144.50

712,144.50

เทคนิคและราคา

9/12/2562

เจาะจง บริษัท ชิลสิค ฟาร์มา จำกัด

เจาะจง

เจาะจง

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรีอจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
49 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ

50 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ

51

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

52 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

53 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

54 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

55 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

56 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

58 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

59 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

60 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

26,000.00

18,000.00

12,500.00

1,159.84

4,708.00

5,430.00

2,407.50

3,477.50

32,505.00

24,000.00

10,300.00

49,700.00

26,000.00

18,000.00

12,500.00

1,159.84

4,708.00

5,430.00

2,407.50

3,477.50

32,505.00

24,000.00

10,300.00

49,700.00

วิธีชื้อ

รายชึ่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หริอิจึาง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรีอจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

ชองสัญญา

บริษัท ริช อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท ริช อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

327

/26,000

726,000

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท ริช อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท ริช อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

328

718,000

718,๓0

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

329

712,500

712,500

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท ยูโทเชี่ยน จำกัด

บริษัท ยูโทเชี่ยน จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

330

71,159.84

71,159.84

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท เกร็ทเตอร์ มายบาชิน จำกัด

บริษัท เกร็ทเตอร์ มายบาชิน จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

331

74,708

74,708

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

332

75,430

75,430

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

333

72,407.50

72,407.50

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

334

73,477.50

73,477.50

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท เยเนอรัล ยอสปิตัสโปรดักส์ จำกัด

บริษัท เยเนอรัล ยอสปิดัสโปรดักส์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

335

732,505

732,505

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

336

724,๓0

724,๓0

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอต้าน

337

710,300

710,300

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชุดิคอลอินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาลูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

338

749,700

749,700

เทคนิคและราคา

9/12/2562

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่ชัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
61

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

62 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

63 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

64 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

65 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

66 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

67 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

68 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

69 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

70 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

71 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

72 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

8,988.00

6,670.00

2,100.00

4,450.00

840.00

1,980.00

4,000.00

8,๓0.00

19,200.00

72,000.00

24,000.00

2,350.00

8,988.00

6,670.00

2,100.00

4,450.00

840.00

1,980.00

4,000.00

8,000.00

19,200.00

72,000.00

24,000.00

2,350.00

วิธีชื้อ

รายชี่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

ของสัญญา

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

บริษัท บี แอล ฮั้ว จำกัด

บริษัท บี แอล ฮั้ว จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

339

/8,988

78,988

เทคนิคและราคา

9/12/2562

หจก. ภิญโญ ฟาร์มาขีน

หจก. ภิญโญ ฟาร์มาซีน

ผ่านข้อเสนอด้าน

340

/6,670

76,670

เทคนิคและราคา

9/12/2562

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จำกัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

341

/2,100

72,100

เทคนิคและราคา

11/12/2562

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จำกัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

342

/4,450

74,450

เทคนิคและราคา

11/12/2562

หจก. แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่

หจก. แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่

ผ่านข้อเสนอด้าน

343

/840

7840

เทคนิคและราคา

11/12/2562

หจก. แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่

หจก. แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่

ผ่านข้อเสนอด้าน

344

71,980

71,980

เทคนิคและราคา

11/12/2562

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

345

74,000

74,000

เทคนิคและราคา

11/12/2562

บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด

บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

346

78,000

78,0๓

เทคนิคและราคา

11/12/2562

บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด

บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

347

719,200

719,200

เทคนิคและราคา

11/12/2562

บริษัท เมดไลน์ จำกัด

บริษัท เมดไลน์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

348

772,๓0

772,000

เทคนิคและราคา

11/12/2562

บริษัท พรือพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด

บริษัท พรึอพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

349

724,๓0

724,๓0

เทคนิคและราคา

11/12/2562

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูดิคอล จำกัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

350

72,350

72,350

เทคนิคและราคา

11/12/2562

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
73 ชื้อวัสดุประกอบอะไหล่ซ่อม

5,870.00

5,870.00

วิธีชื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หรึอิจาง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

ของสัญญา

เจาะจง

จำนวน 9 รายการ
74 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

16,435.20

16,435.20

เจาะจง

จำนวน 3 รายการ
75 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

76 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

77 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

78 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

79 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

80 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

81 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

82 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

83 ชื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

17,976.00

6,420.00

17,869.00

2,520.00

16,000.00

7,๓0.00

13,446.00

6,300.00

10,165.00

17,976.00

6,420.00

17,869.00

2,520.00

16,000.00

7,000.00

13,446.00

6,300.00

10,165.00

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 1 รายการ
84 จ้างซ่อมเครื่องเอ็กเรย์
จำนวน 3 รายการ

22,898.00

22,898.00

เจาะจง

หจก. ศรีสะเกษแสงชัย

หจก. ศรีสะเกษแสงชัย

ผ่านข้อเสนอด้าน

351

/5,870

75,870

เทคนิคและราคา

11/12/2562

บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด

บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

352

716,435.20

716,435.20

เทคนิคและราคา

11/12/2562

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

353

717,976

717,976

เทคนิคและราคา

12/12/2562

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

354

76,420

76,420

เทคนิคและราคา

12/12/2562

บริษัท ดืเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

355

717,869

717,869

เทคนิคและราคา

12/12/2562

บริษัท ดี ซี เอช ออริกา จำกัด

บริษัท ดี ซี เอช ออริกา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

356

72,520

72,520

เทคนิคและราคา

12/12/2562

บริษัท เมดไลน์ จำกัด

บริษัท เมดไลน์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

357

716,000

716,๓0

เทคนิคและราคา

12/12/2562

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

358

77,0๓

77,000

เทคนิคและราคา

12/12/2562

บริษัท แอดแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

บริษัท แอดแลนดิค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

359

713,446

713,446

เทคนิคและราคา

12/12/2562

บริษัท ที แมน ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ที แมน ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

360

76,3๓

76,3๓

เทคนิคและราคา

12/12/2562

หจก. จันทร์มลํ3เลิศก่อสร้าง

หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง

ผ่านข้อเสนอด้าน

361

710,165

710,165

เทคนิคและราคา

12/12/2562

บริษัท เอึม ไอ ดี จำกัด

บริษัท เอ็ม ไอ ดี จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

362

722,898

722,898

เทคนิคและราคา

12/12/2562

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรีอจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
85 ซื้อวัสดุการพทย์ จำนวน 3 รายการ

86 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

87 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1,840.00

4,200.00

9,095.00

1,840.00

4,200.00

9,095.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

คัดเลีอกโดยสรุป

ของสัญญา

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 1 รายการ
88 จ้างติดตั้งผ้าม่านอัดกลีบพร้อมรางเอ็ม

36,040.00

36,040.00

เจาะจง

จำนวน 8 รายการ
89 จ้างซ่อมตู้อบสายยาง

20,330.00

20,330.00

เจาะจง

จำนวน 1 รายการ
90 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

91

ซื้อเวชภัณฑ์มิใซ่ยา จำนวน 3 รายการ

92 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ

93 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

94 จ้างพิมพ์วัสดุลำนักงาน

1,520.00

3,263.50

4,384.00

4,980.00

2,100.00

1,520.00

3,263.50

4,384.00

4,980.00

2,100.00

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 1 รายการ
95 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

96 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ

29,208.00

15,300.00

29,208.00

15,300.00

เจาะจง

เจาะจง

บริษัท ชีลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

363

/1.840

71,840

เทคนิคและราคา

13/12/2562

บริษัท แอดแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

บริษัท แอดแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

364

/4,200

74,200

เทคนิคและราคา

13/12/2562

หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง

หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง

ผ่านข้อเสนอด้าน

365

/9,095

79,095

เทคนิคและราคา

13/12/2562

บริษัท กอนกุย จำกัด

บริษัท กอนกุย จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

366

/36,040

736,040

เทคนิคและราคา

13/12/2562

บริษัท โปรเวนชั่น ทีม จำกัด

บริษัท โปรเวนชื่น ทีม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

367

/20,330

720,330

เทคนิคและราคา

13/12/2562

บริษัท ชัยคิริ เวชภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ชัยคิริ เวชภัณฑ์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

368

/1.520

71,520

เทคนิคและราคา

13/12/2562

บริษัท ยู แอนด์ จี โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ยู แอนด์ จี โฮลดิ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

369

/3,263.50

73,263.50

เทคนิคและราคา

13/12/2562

บริษัท บี สมาร์ท ชายเอ็นช์

บริษัท บี สมาร์ท ชายเอ็นช์

ผ่านข้อเสนอด้าน

370

/4,384

74,384

เทคนิคและราคา

13/12/2562

บริษัท ไช เอนช์ เมด จำกัด

บริษัท ไช เอนช์ เมด จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

371

/4,980

74,980

เทคนิคและราคา

16/12/2562

ศรีสะเกษการพิมพ์

ศรีสะเกษการพิมพ์

ผ่านข้อเสนอด้าน

372

/2,100

72,100

เทคนิคและราคา

16/12/2562

บริษัท ใบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด

บริษัท ใบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

373

/29,208

729,208

เทคนิคและราคา

16/12/2562

บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด

บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

374

/15,300

715,300

เทคนิคและราคา

16/12/2562

สรุปการดำเนินการจัดฃ้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่ชัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรีอจ้าง
97

98

99

ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

1,340.00

9,600.00

17,769.00

1,340.00

9,600.00

17,769.00

วิธีชื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

ของสัญญา

บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

375

/1,340

71,340

เทคนิคและราคา

16/12/2562

บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด

บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

376

/9,600

79,600

เทคนิคและราคา

16/12/2562

หจก. จีพีอี เอ็นเตอร์1พรส์ 2019

หจก. จีพีอิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 2019

ผ่านข้อเสนอด้าน

379

717,769

717,769

เทคนิคและราคา

16/12/2562

บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

380

710,109.36

710,109.36

เทคนิคและราคา

16/12/2562

ร้านชัยชนะ

ร้านชัยชนะ

ผ่านข้อเสนอด้าน

377

732,032

732,032

เทคนิคและราคา

16/12/2562

ร้านชัยชนะ

ร้านชัยชนะ

ผ่านข้อเสนอด้าน

378

713,058

713,058

เทคนิคและราคา

16/12/2562

หจก. ยื่งเจริญ 2019

ทจก. ยิ่งเจริญ 2019

ผ่านข้อเสนอด้าน

383

71,492.65

71,492.65

เทคนิคและราคา

17/12/2562

หจก. ยิงเจริญ 2019

หจก. ยิ่งเจริญ 2019

ผ่านข้อเสนอด้าน

384

71,652.08

71,652.08

เทคนิคและราคา

17/12/2562

หจก. ยิ่งเจริญ 2019

หจก. ยิ่งเจริญ 2019

ผ่านข้อเสนอด้าน

385

71,213.38

71,213.38

เทคนิคและราคา

17/12/2562

บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอเทอรี่ส์ จำกัด

บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอเทอรี่ส์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

386

76,0๓

76,0๓

เทคนิคและราคา

18/12/2562

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

บริษัท แอตแลนดิค ฟาร์มาชูดิคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

387

77,2๓

77,2๓

เทคนิคและราคา

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

79,202

79,202

เทคนิคและราคา

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 10 รายการ
100 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

101 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

10,109.36

32,032.00

10,109.36

32,032.00

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 50 รายการ
102 ชื้อวัสดุลำนักงาน จำนวน 27 รายการ

103 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

13,058.00

1,492.65

13,058.00

1,492.65

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 17 รายการ
104 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

105 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

106 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

107 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

108 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ

1,652.08

1,213.38

6,000.00

7,200.00

9,202.00

1,652.08

1,213.38

6,000.00

7,200.00

9,202.00

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

18/12/2562
388
18/12/2562

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรีอจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
109 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

110 ชื้อเวชภัณท์ยา จำนวน 1 รายการ

111 ชื้อเวชภัณ,ท์ยา จำนวน 2 รายการ

112 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

113 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

114 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ

115 ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,890.00

3,๓0.00

6,390.00

18,519.60

6,400.00

6,800.00

2,688.00

1,890.00

3,000.00

6,390.00

18,519.60

6,400.00

6,800.00

2,688.00

วิธีชื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หรีอิจึาง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

ของสัญญา

บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรขั่น จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

389

/1.890

71,890

เทคนิคและราคา

บริษัท แอดแลนติค ฟาร์มาลูติคอล จำกัด

บริษัท แอดแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

/3,000

73,0๓

เทคนิคและราคา

บริษัท แอดแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

บริษัท แอดแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

/6,390

76,390

เทคนิคและราคา

บริษัท ยูโทเชี่ยน จำกัด

บริษัท ยูโทเชี่ยน จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

718,519.60

718,519.60

เทคนิคและราคา

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

76,400

76,400

เทคนิคและราคา

บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

394

76,800

76,800

เทคนิคและราคา

19/12/2562

หจก. มนตรี พี เอ็ม แอล ปิโตรเลียม

หจก. มนตรี พี เอิม แอล ปิโตรเลียม

ผ่านข้อเสนอด้าน

395

72,688

72,688

เทคนิคและราคา

19/12/2562

บริษัท วี. แอนด์. วี. กรุงเทพๆ จำกัด

บริษัท วี. แอนด์. วี. กรุงเทพๆ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

396

77,7๓

77,700

เทคนิคและราคา

19/12/2562

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

397

715,550

715,550

เทคนิคและราคา

19/12/2562

บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอเทอรี่ส์ จำกัด

บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอเทอรี่ส์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอต้าน

398

710,770

710,770

เทคนิคและราคา

19/12/2562

บริษัท ยูเนียนฌดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยูเนียนเมดติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

399

74,250

74,250

เทคนิคและราคา

19/12/2562

บริษัท ดีทแฮลํมเคลเลอร์โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

400

713,353.60

713,353.60

เทคนิคและราคา

20/12/2562

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 1 รายการ
116 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

117 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

118 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

119 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

120 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

7,700.00

15,550.00

10,770.00

4,250.00

13,353.60

7,700.00

15,550.00

10,770.00

4,250.00

13,353.60

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

18/12/2562
390
18/12/2562
391
18/12/2562
392
18/12/2562
393
18/12/2562

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
121 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

122 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

123 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

124 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

125 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

126 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

127 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

128 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

129 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

130 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ

131 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

132 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

7,811.00

8,000.00

83,725.00

5,350.00

6,400.00

7,440.00

4,080.00

4,200.00

5,500.00

158,300.00

12,250.00

10,164.00

7,811.00

8,000.00

83,725.00

5,350.00

6,400.00

7,440.00

4,080.00

4,200.00

5,500.00

158,300.00

12,250.00

10,164.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

ของสัญญา

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

401

/7,811

/7,811

เทคนิคและราคา

20/12/2562

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

402

/8,0๓

/8,000

เทคนิคและราคา

20/12/2562

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัสโปรดักส์ จำกัด

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัสโปรดักส์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

403

/83,725

/83,725

เทคนิคและราคา

20/12/2562

บริษัท เมดติไฟว์ฟาร์มา จำกัด

บริษัท เมดติไฟว์ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

404

/5,350

/5,350

เทคนิคและราคา

20/12/2562

บริษัท ยูนิวเวอร์แชล เมดิคอล อินดัสตรี้

บริษัท ยูนิวเวอร์แชล พดิคอล อินดัสตรี้

ผ่านข้อเสนอด้าน

405

จำกัด /6,4๓

จำกัด /6,400

เทคนิคและราคา

20/12/2562

บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด

บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

408

/7,440

/7,440

เทคนิคและราคา

23/12/2562

หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

ผ่านข้อเสนอด้าน

409

/4,080

/4,080

เทคนิคและราคา

23/12/2562

หจก. จัน)เอส ฟาร์มา

หจก. จีไอเอส ฟาร์มา

ผ่านข้อเสนอด้าน

410

/4,2๓

/4,2๓

เทคนิคและราคา

23/12/2562

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

411

/5,500

/5,5๓

เทคนิคและราคา

23/12/2562

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินด้สตรี้

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้

ผ่านข้อเสนอต้าน

412

จำกัด /158.300

จำกัด7158,300

เทคนิคและราคา

24/12/2562

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

413

/12.250

712,250

เทคนิคและราคา

24/12/2562

บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

414

/10.164

710,164

เทคนิคและราคา

24/12/2562

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ธันวาคม 2562
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
133 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ

134 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

135 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

136 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

134 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ

138 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไข่ยา

25,235.00

131,824.00

1,900.00

4,494.00

960.00

2,557.30

25,235.00

131,824.00

1,900.00

4,494.00

960.00

2,557.30

วิธีซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

เลขที่และวันที่

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

ชองสัญญา

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

เจาะจง

จำนวน 2 รายการ
139 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิไข่ยา

73,696.25

73,696.25

เจาะจง

จำนวน 1 รายการ
140 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

5,909.00

5,909.00

เจาะจง

จำนวน 5 รายการ
141 จ้างทำฟ้นปลอม จำนวน 24 รายการ

16,167.70

16,167.70

เจาะจง

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

415

/25,235

/25,235

เทคนิคและราคา

25/12/2562

บริษัท ขีลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

416

/131.824

/131.824

เทคนิคและราคา

25/12/2562

หจก. ภิญโญ ฟาร์มาชีน

หจก. ภิญโญ ฟาร์มาชีน

ผ่านข้อเสนอด้าน

417

/1,900

/1,900

เทคนิคและราคา

26/12/2562

บริษัท ยูนีซัน จำกัด

บริษัท ยูนีชัน จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

418

/4,494

/4,494

เทคนิคและราคา

26/12/2562

ศาสตร์ศิลป็ การพิมพ์

ศาสตร์ศิลป็ การพิมพ์

ผ่านข้อเสนอด้าน

406

/960

/960

เทคนิคและราคา

20/12/2562

บริษัท เอเชีย อินลัสเตรียล แก๊ส จำกัด

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

422

/2,557.30

/2,557.30

เทคนิคและราคา

27/12/2562

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

423

/73,696.25

/73,696.25

เทคนิคและราคา

27/12/2562

ร้านเจอาร์มาร์ท

ร้านเจอาร์มาร์ท

ผ่านข้อเสนอด้าน

425

/5,909

/5,909

เทคนิคและราคา

27/12/2563

บริษัท เด็นทาเบียร์ จำกัด

บริษัท เด็นทาเบียร์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

426

/16,167.70

716,167.70

เทคนิคและราคา

27/12/2563

