แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดทระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ปี ะ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
หัวข้อ ะ
สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(แบบสขร.๑)
- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน

รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
Link ภายนอก

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

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวจินตนา

ผู้อนุมัติรับรอง

เทียนทอง)

(นางสาวพลรตน์ดา

เจ้าพนักงานธุรการ

ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการน่าข้อมูลชื้นเผยแพร่

yA/501 rfc/nA)
(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ที่....................... วันท ๒พฤศจิกายน๒๕๖๓...................
เรื่อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)
เผยแพรบนเวบไซตํ้ของหน่วยงาน
เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่องเดิม
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร

ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ

ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร. ๑)
ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ

จัดจ้าง (แบบสขร.๑ ) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
ข้อเลนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว
ขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ www.ssko.moph.go.th.www.Sirattanahospital.go.th
ตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

<๘

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา

ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ
(นายพงศนาถ

หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรือง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒£๖๓ (แบบสขร.๑)
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒£๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดชื้อหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอ
ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป
เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน ตุลาคม ๒£๖๓ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ
จัดชื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

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

ลงชื่อ
(นายพ้งศนาถ

หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔0 ต่อ
ท ศก 00๓๒■๓๐๑/พ^pj....................... วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑
เรียน

<9)G)(9)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่

เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔0 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดชื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีชื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น

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

ตุลาคม ๒๔๖๓ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ให้ประชาชนได้ดูตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุม้ติให้ดำเนินการต่อไป
ลงชื่อ
(นางสาวพลรัตน์ดา

ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นัติ

I

I ไม่อนุมติ

ลงชื่อ
(นายพงศนาถ

หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ตุลาคม 2563
ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง

หรือจ้าง
1

ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

105,000.00

105,000.00

จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

3,850.00

3,850.00

จ้างเดินสายไฟ 3 เฟสรองรับเครื่อง

22,255.00

22,255.00

ชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ

เหตุผลที่

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ่าง

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่นละวันที่
ของสัญญา

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผ่านข้อเสนอด้าน

1

7105,000

เทคนิคและราคา

1/10/2563

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผ่านข้อเสนอด้าน

2

73,850

เทคนิคและราคา

1/10/2563

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผ่านข้อเสนอด้าน

3

722,255

เทคนิคและราคา

1/10/2563

บริษัท ริช อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

4

737,500

เทคนิคและราคา

1/10/2563

ร้านก้าวไกลมาเก็ตติ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

5

74,600

เทคนิคและราคา

1/10/2563

หจก. กรีน เอ็ม ดี

ผ่านข้อเสนอด้าน

6

72,340

เทคนิคและราคา

1/10/2563

หจก. เอ็น อี เมดิคอล

ผ่านข้อเสนอด้าน

7

739,000

เทคนิคและราคา

1/10/2563

บริษัท ไพออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอต้าน

8

712,000

เทคนิคและราคา

1/10/2563

ร้านสมคักดิ้ไดนาโม

ผ่านข้อเสนอด้าน

9

724,850

เทคนิคและราคา

1/10/2563

ร้านจันทร์มณีเลิศก่อสร้าง

ผ่านข้อเสนอด้าน

10

73,136

เทคนิคและราคา

1/10/2563

หจก. แอล บี เอส แลบอเตอรี่

ผ่านข้อเสนอด้าน

11

713,500

เทคนิคและราคา

2/10/2563

บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์

ผ่านข้อเสนอด้าน

12

764,725

เทคนิคและราคา

2/10/2563

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

722,255

ปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ
4

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

73,850

จำนวน 1 รายการ
3

รายชื่อผู้เสนอราคา

7105,000

จำนวน 1 รายการ
2

วิธีชื้อ

37,500.00

37,500.00

เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

737,500
5

ชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ

4,600.00

4,600.00

เจาะจง ร้านก้าวไกลมาเก็ตติ้ง จำกัด

74,600
6

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

2,340.00

2,340.00

เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี

72,340
7

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

39,000.00

39,000.00

เจาะจง หจก. เอ็น อี เมดิคอล

739,000
8

ชื้อวัสดุประกอบอะไหล่ซ่อมครุภัณพ์

12,000.00

12,0๓.00

712,000

การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
9

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

24,850.00

24,850.00

เจาะจง ร้านสมคักดี้ไดนาโม

724,850

จำนวน 9 รายการ
10 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

เจาะจง บริษัท ไพออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด

3,136.00

3,136.00

เจาะจง ร้านจันทร์มณีเลิศก่อสร้าง

73,136
11

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

13,500.00

13,500.00

เจาะจง หจก. แอล บี เอส แลบอเตอรี่

713,500
12

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

64,725.00

64,725.00

เจาะจง บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์

764,725

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ตุลาคม 2563
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
13 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

112,500.00

112,500.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้

ผ่านข้อเสนอด้าน

13

/112,500

เทคนิคและราคา

2/10/2563

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี

ผ่านข้อเสนอด้าน

14

/34,660

เทคนิคและราคา

2/10/2563

บริษัท โกบอลฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

15

/12,200

เทคนิคและราคา

2/10/2563

บริษัท เมดไลน์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

16

/16,000

เทคนิคและราคา

2/10/2563

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์ณชื่นแนล

ผ่านข้อเสนอด้าน

17

/7,500

เทคนิคและราคา

2/10/2563

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

18

7112,360

เทคนิคและราคา. 2/10/2563

หจก. ภิญโญฟาร์มาชี

ผ่านข้อเสนอด้าน

19

/II,198

เทคนิคและราคา

2/10/2563

หจก. ภิญโญฟาร์มาชี

ผ่านข้อเสนอด้าน

20

/3,370

เทคนิคและราคา

2/10/2563

บริษัท ซึลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

21

/4,280

เทคนิคและราคา

5/10/2563

บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

22

/30,005

เทคนิคและราคา

5/10/2563

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

23

/25,410

เทคนิคและราคา

5/10/2563

บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

24

/8,265

เทคนิคและราคา

5/10/2563

เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้

/112,500
14 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

34,660.00

34,660.00

เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้

/34,660
15

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

12,200.00

12,200.00

เจาะจง บริษัท โกบอลฟาร์มา จำกัด

/12,200
16

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

16,000.00

16,000.00

เจาะจง บริษัท เมดไลน์ จำกัด

/16.000
17

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

7,500.00

7,500.00

เจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

/7,500
18 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ

112,360.00

112,360.00

เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด

/112,360
19

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

11,198.00

11,198.00

เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

/II,198
20 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

3,370.00

3,370.00

เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาชี

/3,370
21

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

4,280.00

4,280.00

เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

/4,280
22

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

30,005.00

30,005.๓

เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

/30,005
23

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

25,410.00

25,410.00

เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
/25,410

24

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

8,265.00

8,265.๓

เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

/8,265

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอ'บเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง

หรือจ้าง
25

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

2,200.00

วิธีซื้อ

2,2๓.00

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่โด้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

น)ขที่แลรวันที่
ฬฬัญญา

บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด

ผานช่อเสนอด่าน

25

/2,200

เทคนิคและราคา

5/10/2563

บริษัท ยูโทเปียน จำกัด

ผานช่อเสนอด่าน

26

/2,899.60

เทคนิคและราคา

5/10/2563

บริษัท วิทยาศรม จำกัด

ผานช่อเสนอด่าน

27

/3,816

เทคนิคและราคา

5/10/2563

บริษัท ดึทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์

ผ่านช่อเสนอด่าน

28

/40,446

เทคนิคและราคา

5/10/2563

เจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด

/2,200
26 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

2,899.60

2,899.60

เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด

/2,899.60
27

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

3,816.00

3,816.00

เจาะจง บริษัท วิทยาศรม จำกัด

/3,816
28

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

40,446.00

40,446.00

เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์

/40,446
29

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

6,206.00

6,206.00

เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

/6,206
30

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

7,222.00

7,222.00

เจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

ท,271
31

ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

10,700.00

10,7๓.๓

เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

10,625.00

10,625.00

34

35

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ

28,355.00

79,500.00

53,100.00

28,355.00

79,5๓.00

53,100.00

ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ

1,000.00

1,000.00

5/10/2563

บริษัท อาร์เอ็กช์ จำกัด

ผานช่อเสนอด่าน

30

/7,222

เทคนิคและราคา

5/10/2563

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านช่อเสนอด่าน

31

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด

ผานขอเสนอด่าน

32

/10.625

เทคนิคและราคา

5/10/2563

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข่อเสนอด้าน

33

/28,355

/28,355

เทคนิคและราคา

6/10/2563

หจก. อาร์ แอนด์ บี เมดิชาย‘น

หจก. อาร์ แอนด์ บี เมดิซายน์

ผานช่อเสนอด่าน

34

/79,500

/79,500

เทคนิคและราคา

6/10/2563

หจก. อาร์ แอนด์ บี เมดิชายน์

ผานช่อเสนอด่าน

35

/53,100

เทคนิคและราคา

6/10/2563

ร้านปุ่มดอกไม้สด

ผานขอเสนอด่าน

36

/1,000

เทคนิคและราคา

7/10/2563

เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เจาะจง หจก. อาร์ แอนดํ บี เมดิซายน์

/53,100
36

เทคนิคและราคา

5/10/2563

เจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด

เจาะจง

/6,206

เทคนิคและราคา

/10,625
33

29

/10,700

/10,700
32

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านช่อเสนอด่าน

เจาะจง ร้านไเมดอกไม้สด

/1,000

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง

หรือจ้าง
37

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1,000.00

1,000.00

ชื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,440.00

1,440.00

1,680.00

1,680.00

1,960.00

1,960.00

จ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน

35,000.00

35,000.00

20,544.00

20,544.00

1,850.00

1,850.00

1,200.00

1,200.00

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

41

/l.OOO

เทคนิคและราคา

8/10/2563

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผ่านข้อเสนอด้าน

42

/1,440

เทคนิคและราคา

8/10/2563

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผ่านข้อเสนอด้าน

43

/1,680

เทคนิคและราคา

8/10/2563

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผานข้อเสนอด้าน

44

/1,960

เทคนิคและราคา

8/10/2563

ศรีสะเกษการพิมพ์

ผ่านข้อเสนอด้าน

45

/35,000

เทคนิคและราคา

8/10/2563

บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

46

/20,544

เทคนิคและราคา

8/10/2563

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผ่านข้อเสนอด้าน

47

/1,850

เทคนิคและราคา

8/10/2563

หจก. จีพีอี เอ็นเตอร์ไพรส์

ผ่านข้อเสนอด้าน

50

/1,200

เทคนิคและราคา

8/10/2563

บริษัท ไพออริตี้ แคร์ โปรด้กส์ จำกัด

ผานข้อเสนอด้าน

52

/19,000

เทคนิคและราคา

8/10/2563

จีเนียสอินเตอร์มาเก็ตติ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

53

/19,300

เทคนิคและราคา

8/10/2563

บริษัท ที. ที. คอม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

54

/1,990

เทคนิคและราคา

8/10/2563

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์

เจาะจง บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

เจาะจง หจก. จีพีอี เอ็นเตอร์ไพรส์
/1,200

จำนวน 1 รายการ
45

ผ่านข้อเสนอด้าน

/1,850

จำนวน 2 รายการ
44 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ร้านณัฐพลไฮเทค

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

/20,544

จำนวน 3 รายการ
43 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

คัดเลือกโดยสรุป

เลพี่และวันที่
ของสัญญา

/35,000

จำนวน 1 รายการ
42 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

/1,960

จำนวน 2 รายการ
41

เหตุผลที่

/1,680

จำนวน 1 รายการ
40 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ท,m

จำนวน 1 รายการ
39 ชื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าตํ่ากว่าเกณฑ์

รายชื่อผู้เสนอราคา

/1,000

จำนวน 1 รายการ
38

วิธีชื้อ

19,000.00

19,0๓.00

เจาะจง บริษัท ไพออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด
/19,000

46

ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

19,300.00

19,3๓.00

/19.300

จำนวน 4 รายการ
47

ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

เจาะจง จีเนียสอินเตอร์มาเก็ตติ้ง จำกัด

1,990.00

1,990.00

เจาะจง บริษัท ที. ที. คอม จำกัด
/1.990

48

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

9,630.00

9,630.00

เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
/9,630

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าม
/9,630

61

เทคนิคและราคา 12/10/2563

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

4,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ท1ี่ ด้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

1ลพี่แลรวันที่
ชองสัญญา

บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

ผ่านข่อเสนอดาน

62

74,000

เทคนิคและราคา 12/10/2563

บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านช่อเสนอด่าน

71,487.30

เทคนิคและราคา 12/10/2563

บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด

ผานข่อเสนอด่าน

74,200

เทคนิคและราคา 12/10/2563

หรือจ้าง

หรือจ้าง
49 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วิธีชื้อ

4,000.00

เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

/4,000
50 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

1,487.30

1,487.30

เจาะจง บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด
/1,487.30

51

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

4,200.00

4,2๓.00

เจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด
/4,200

52 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

18,382.60

18,382.60

เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
/18,382.60

53 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

2,140.00

2,140.๓

เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์
/2,140

54 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

9,480.00

9,480.00

เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด
/9,480

55 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

13,161.00

13,161.00

เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
/13,161

56 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

36,380.00

36,380.00

เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
/36,380

57 ชื้อวัสดุวิทยาศาสดตร์

5,340.00

5,340.00

/5,340

จำนวน 2 รายการ
58 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 24 รายการ

เจาะจง บริษัท เอ็ม พี เมด กรุ๊ป จำกัด

161,180.46

161,180.46

เจาะจง องค์การเภสัชกรรม
/161,180.46

59 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ

41,450.00

41,450.00

เจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ
/41,450

60 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

17,750.00

17,750.00

เจาะจง บริษัท ขีฟาม จำกัด

717,750

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผานข่อเสนอด่าน

63

64

65

718,382.60

เทคนิคและราคา 12/10/2563

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์

ผ่านข่อเสนอด่าน

72,140

เทคนิคและราคา 12/10/2563

บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

79,480

เทคนิคและราคา 12/10/2563

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผานข่อเสนอด่าน

713,161

66

67

68

เทคนิคและราคา 12/10/2563

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข่อเสนอด่าน

69

736,380

เทคนิคและราคา 12/10/2563

บริษัท เอ็ม พี เมด กรุ๊ป จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

75,340

เทคนิคและราคา 12/10/2563

องค์การเภสัชกรรม

ผ่านข่อเสนอด่าน

37

7161,180.46

เทคนิคและราคา

7/10/2563

บริษัท พาดาร์แลบ

ผ่านข่อเสนอด่าน

38

741,450

เทคนิคและราคา

7/10/2563

บริษัท ซีฟาม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

39

717,750

เทคนิคและราคา

7/10/2563

70

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ตุลาคม 2563
ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

6,350.00

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซอหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาขี จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

40

/6,350

เทคนิคและราคา

7/10/2563

หจก. จีพีอี เอ็นเตอร์ไพรส์

ผ่านข้อเสนอด้าน

51

/30,027.50

เทคนิคและราคา

8/10/2563

หจก.ซี เอ็น ที เมดิคอล โปรดักส์

ผ่านข้อเสนอด้าน

55

/16.300

เทคนิคและราคา

8/10/2563

หจก. ภาสิน

ผ่านข้อเสนอด้าน

56

/9,500

เทคนิคและราคา

8/10/2563

บริษัท เอส. พี. เอส. เมดิคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

57

/26,875

เทคนิคและราคา

8/10/2563

บริษัท วี แอนด์ ดีจี กรุงเทพฯ จำกัด

ผ่านข้อเสนอต้าน

58

/5,400

เทคนิคและราคา

8/10/2563

บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส

ผ่านข้อเสนอด้าน

59

/6,080.50

เทคนิคและราคา

8/10/2563

บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส

ผ่านข้อเสนอด้าน

60

/1,750

เทคนิคและราคา

8/10/2563

บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

71

/79,400

เทคนิคและราคา 12/10/2563

บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

/3,000

เทคนิคและราคา 14/10/2563

หรือจ้าง

หรือจ้าง
61

วิธีชื้อ

6,350.00

เจาะจง บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาซี จำกัด

/6,350
62 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

30,027.50

30,027.50

/30,027.50

จำนวน 12 รายการ
63

จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

16,500.00

16,500.00

เจาะจง หจก.ซี เอ็น ที เมดิคอล โปรดักส์

/16.300

จำนวน 2 รายการ
64 ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เจาะจง หจก. จีพีอี เอ็นเตอร์ไพรส์

9,500.00

9,500.00

เจาะจง หจก. ภาสิน

/9,500
65

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ

26,875.00

26,875.๓

เจาะจง บริษัท เอส. พี. เอส. เมดิคอล จำกัด

/26,875
66

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

5,400.00

5,4๓.๓

เจาะจง บริษัท วี แอนด์ ดีจี กรุงเทพฯ จำกัด

/5,400
67 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

6,080.50

6,080.50

เจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส

/6,080.50
68 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

1,750.00

1,750.00

เจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส

/1,750
69 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ

79,400.00

79,4๓.๓

เจาะจง บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด

/79,400
70 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

3,000.00

3,0๓.00

เจาะจง บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด

/3,000
71

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ

17,892.00

17,892.๓

เจาะจง บริษัท แอตแลนติกฟาร์มาชูติคอล จำกัด

/17.892
72 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

4,494.00

4,494.00

เจาะจง บริษัท ยูพน จำกัด

/4,494

บริษัท แอตแลนติกฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน

72

73

/17.892

เทคนิคและราคา 14/10/2563

บริษัท ยูนิซัน จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

/4,494

เทคนิคและราคา 14/10/2563

74

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ตุลาคม 2563
ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
73

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

8,420.00

8,420.00

วิธีชื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนที่
ของสัญญา

บริษัท ทีพี ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

75

/8,420

เทคนิคและราคา 14/10/2563

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผ่านข้อเสนอด้าน

/650

เทคนิคและราคา 14/10/2563

บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

/8,500

เทคนิคและราคา 14/10/2563

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผ่านข้อเสนอด้าน

/300

เทคนิคและราคา 14/10/2563

เจาะจง บริษัท ทีพี ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
/8,420

74 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

650.00

650.00

เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
/650

75

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

8,500.00

8,5๓.00

เจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
/8,500

76 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

300.00

3๓.๓

เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
/300

77

ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

6,400.00

6,4๓.๓

เจาะจง บริษัทโปรเฟสชั่นแนลเมดิคอลชายน์ จำกัด บริษัทโปรเฟสชั่นแนลเมดิคอลซายน์ จำก้ ผ่านข้อเสนอด้าน
/6,400

78 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ

37,295.00

37,295.00

เจาะจง บริษัท โฟลิฟาร์ม จำกัด
/37,295

79

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

17,500.00

17,5๓.00

.

เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาฃี
/17,500

80 ชื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ

1,000.00

1,0๓.๓

เจาะจง ร้านปัมดอกไม้สด
/1,000

81

ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

12,420.00

12,420.๓

/12,420

จำนวน 11 รายการ
82 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,172.55

3,172.55 . เจาะจง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง
/3,172.55

จำนวน5 รายการ
83

จ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียง

12,900.00

12,9๓.00

จำนวน 2 รายการ

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค
/12,900

จำนวน 4 รายการ
84 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เจาะจง หจก. ศรีสะเกษการพิมพ์

2,830.00

2,830.๓

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค
/2,830

76

77

78

79

/6,400

เทคนิคและราคา 15/10/2563

บริษัท โฟลิฟาร์ม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

/37,295

เทคนิคและราคา 16/10/2563

หจก. ภิญโญฟาร์มาชี

ผ่านข้อเสนอด้าน

717,500

เทคนิคและราคา 16/10/2563

ร้านป้มดอกไม้สด

ผ่านข้อเสนอด้าน

71,000

เทคนิคและราคา 19/10/2563

หจก. ศรีสะเกษการพิมพ์

ผ่านข้อเสนอด้าน

712,420

เทคนิคและราคา 19/10/2563

หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง

ผ่านข้อเสนอด้าน

73,172.55

เทคนิคและราคา 19/10/2563

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผ่านข้อเสนอด้าน

712,900

เทคนิคและราคา 19/10/2563

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผ่านข้อเสนอด้าน

72,830

เทคนิคและราคา 19/10/2563

80

81

82

83

84

85

85

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ตุลาคม 2563
ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

1,487.30

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญา

บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

86

/1,487.30

เทคนิคและราคา 19/10/2563

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

/10,000

เทคนิคและราคา 20/10/2563

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชื่นแนล

ผ่านข้อเสนอด้าน

/4,000

เทคนิคและราคา 20/10/2563

หรือจ้าง

หรือจ้าง
85

วิธีชื้อ

1,487.30

เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

/1,487.30
86

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

10,000.00

10,0๓.00

เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโขลีเทรดดิ้ง จำกัด

/10.000
87 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

4,000.00

4,0๓.00

เจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

/4,000
88

ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

725.00

725.00

เจาะจง บริษัท ทีพี ดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

/725
89

ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

15,990.00

15,990.00

/15,990

จำนวน2 รายการ
90 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

2,550.00

2,550.00

เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด

/2,550
91

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

44,137.50

44,137.50

7,400.00

7,400.00

เจาะจง บริษัท โพส เฮลแคร์ จำกัด

/7,400
93 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ

34,403.50

34,403.50

เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด

/34,403.50
94 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

9,990.00

9,990.00

เจาะจง หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต

/9,990
95

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

1,800.00

1,8๓.00

เจาะจง บริษัท โกร๊ช ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด

/1,800
96

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

6,550.00

6,550.00

เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี

/6,550

88

89

/725

เทคนิคและราคา 20/10/2563

ร้านณัฐพลไฮเทค

ผ่านข้อเสนอด้าน

715,990

เทคนิคและราคา 20/10/2563

บริษัท ที.ที.คอม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

72,550

เทคนิคและราคา 20/10/2563

เจาะจง บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท เนชื่นแนลเฮลท์แคร์ชิสเท็มส์ จำกั ผ่านข้อเสนอด้าน

/44,137.50
92 ชื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ

บริษัท ทีพี ดรักส์ อินเตอร์เนชื่’นแนล จำโ ผ่านข้อเสนอด้าน

87

90

91

92

744,137.50

เทคนิคและราคา 20/10/2563

บริษัท โพส เฮลแคร์ จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

77,400

เทคนิคและราคา 20/10/2563

บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

734,403.50

เทคนิคและราคา 20/10/2563

หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต

ผ่านข้อเสนอด้าน

79,990

เทคนิคและราคา 20/10/2563

บริษัท โกเซ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

71,800

เทคนิคและราคา 20/10/2563

หจก. กรีน เอ็ม ดี

ผ่านข่อเสนอด้าน

76,550

เทคนิคและราคา 20/10/2563

93

94

95

96

97

สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง

หรือจ้าง
97

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ

4,985.00

วิธีชื้อ

4,985.๓

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

เลพี่และวับที่
ของสัญญา

บริษัท อิเลฟเว่น พลัส

ผ่านข่อเสนอดาน

98

74,985

เทคนิคและราคา

8/4/1900

เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พล'ส

/4,985
98

ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

10,700.00

10,700.00

เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

710,700
99

ชื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

4,150.00

4,150.00

เจาะจง บริษัท ยูโทเชี่ยน จำกัด

74,150
100 ชื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

1,350.00

1,350.00

เจาะจง บริษัท ยูโทเชี่ยน จำกัด

71,350
101 ชื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

40,000.00

40,000.00

เจาะจง บริษัท มาชา แลบ จำกัด

740,000
102 ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,400.00

2,4๓.00

72,400

จำนวน 1 รายการ.
103 ชื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

เจาะจง หจก. มนตรี พีเอ็มแอลปิโครเลียม

6,600.๓

6,600.00

เจาะจง บริษัท ไฟจีนีเทค จำกัด

76,600
104 ชื้อเว'ขภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ

10,486.00

10,486.00

เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์

710,486
105 ชื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

1,198.40

1,198.40

เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์

71,198.40
106 ชื้อเวร)ภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

83,460.00

83,460.00

เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

783,460
107 ชื้อเวร)ภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ

83,345.00

83,345.00

เจาะจง บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์

783,345
108 ชื้อเวร)ภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ

134,000.00

134,000.00

เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้

7134,000

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผานข่อเสนอด่าน

99

710,700

เทคนิคและราคา 20/10/2563

บริษัท ยูโทเชี่ยน จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

74,150

เทคนิคและราคา 21/10/2563

บริษัท ยูโทเชี่ยน จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

71,350

เทคนิคและราคา 21/10/2563

บริษัท มาชา แลบ จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

740,000

เทคนิคและราคา 21/10/2563

หจก. มนตรี พีเอ็มแอลปิโครเลียม

ผานข่อเสนอด่าน

72,400

เทคนิคและราคา 21/10/2563

บริษัท ไฟจีนีเทค จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

76,600

เทคนิคและราคา 22/10/2563

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์

ผานข่อเสนอด่าน

710,486

เทคนิคและราคา 22/10/2563

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์

ผ่านข่อเสนอด่าน

71,198.40

เทคนิคและราคา 26/10/2563

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ผ่านขอเสนอด่าน

783,460

เทคนิคและราคา 26/10/2563

บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์

ผานข่อเสนอด่าน

783,345

เทคนิคและราคา 27/10/2563

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้

ผานข่อเสนอด่าน

7134,000

เทคนิคและราคา 27/10/2563

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

110 ซื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

111 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

2,580.00

22,250.00

2,782.00

ผู้ท1ี่ ด้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

เลพี่และว้บที่
ชองสัญญา

บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

110

/2,580

72,580

เทคนิคและราคา 28/10/2563

บริษัท ขุมชน๓สัชกรรม จำกัด

บริษัท ขุมชน๓ลัยกรรม จำกัด

ผ่านข่อเสนอด้าน

/22,250

722,250

เทคนิคและราคา 28/10/2563

หรือจ้าง

หรือจ้าง
109 ซื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคา

วิธีซื้อ

2,580.00

22,250.00

2,782.00

เจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

เจาะจง

เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

4,494.00

4,494.00

เทคนิคและราคา 28/10/2563

บริษัท บี แอล ฮั้ว จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

74,490

เทคนิคและราคา 28/10/2563

บริษัท ดีทแฮส์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์

ผ่านข่อเสนอด่าน

759,920

เทคนิคและราคา 29/10/2563

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์เลจิสติกส์

ผ่านข่อเสนอด่าน

77,147.60

เทคนิคฺและราคา 29/10/2563

บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด

ผานข่อเสนอด่าน

758,280

เทคนิคและราคา 29/10/2563

บริษัท เบตเตอร์ เมติคอลแคร์ จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

72,782

เทคนิคและราคา 29/10/2563

บริษัท ไอแคร์ พดิคัล จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

74,260

เทคนิคและราคา 29/10/2563

บริษัท ไอแคร์ พดิคัล จำกัด

ผ่านข่อเสนอด่าน

715,637.50

เทคนิคและราคา 29/10/2563

บริษัท ยูนิตี้ เด็นคัล จำกัด

ผานข่อเสนอด่าน

73,500

73,500

เทคนิคและราคา 30/10/2563

บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด

บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด

ผานข่อเสนอด่าน

72,700

72,700

เทคนิคและราคา 30/10/2563

เจาะจง บริษัท บี แอล ฮั้ว จำกัด
/4,490

113 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

59,920.00

59,920.๓

เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์

/59,920
114 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

7,147.60

7,147.60

เจาะจง บริษัท ดีทแฮส์ม เคลเลอร์ใลจิสติกส์
/7,147.60

115 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ

58,280.00

58,280.00

เจาะจง บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด
/58,280

116 ซื้อวัสดุการแพทยื จำนวน 1 รายการ

2,782.00

2,782.๓

เจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมติคอลแคร์ จำกัด

/2,782
117 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

4,260.00

4,260.00

เจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด
/4,260

118 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

15,637.50

15,637.50

เจาะจง บริษัท ไอแคร์ ฌดิคัล จำกัด
715,637.50

119 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

120 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ

3,500.00

2,700.00

3,5๓.00

2,7๓.๓

เจาะจง บริษัท ยูนิตี้ เด็นคัล จำกัด

เจาะจง

112

72,782

/2,782
112 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข่อเสนอด่าน

111

113

114

115

116

117

118

119

120

121

สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ

งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะชื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
121 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ

1,880.00

1,880.00

วิธีชื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซอหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

เลพที่และวันที่
ของสัญญา

ผ่านข้อเสนอด้าน

122

71.880

เทคนิคและราคา

30/10/2563

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

123

72,889

เทคนิคและราคา

30/10/2563

บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

124

76,675

เทคนิคและราคา

30/10/2563

บริษัท ชีทีเอ็ม โกลเบิล จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

125

71,530

เทคนิคและราคา

30/10/2563

บริษัท ท้นตสยาม

ผ่านข้อเสนอด้าน

126

72,906.54

เทคนิคและราคา

30/10/2563

หจก. ยิ่งเจริญ 2018

ผ่านข้อเสนอด้าน

130

7898.80

เทคนิคและราคา

30/10/2563

หจก. ยิ่งเจริญ 2018

ผ่านข้อเสนอด้าน

131

72,364.70

เทคนิคและราคา

30/10/2563

เจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นทํ่ล อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไดรร์เด็นที่'ล

/1.880
122 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

2,889.00

2,889.00

เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

/2,889
123 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

6,675.00

6,675.00

เจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

/6,675
124 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

1,530.00

1,530.๓

เจาะจง บริษัท ฃีทีเอ็ม โกลเบิล จำกัด

71,530
125 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

2,906.54

2,906.54

เจาะจง บริษัท ทันตสยาม

72,906.54
126 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

898.80

898.80

เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018

7898.80
127 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

2,364.70

2,364.70

เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018

72,364.70
128 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

41,730.00

41,730.00

เจาะจง บริษัท ณัทกฤช เฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ณัทกฤช เฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน

741,730
129 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

1,680.00

1,680.๓

เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด

71,680
130 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

2,311.20

2,311.20

131 ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,400.00

2,4๓.๓

จำนวน 2 รายการ

เจาะจง หจก. มนตรี พีเอ็มนอลปิโครเลียม

72,400

จำนวน 1 รายการ
132 ชื้อเวชภัณฑ์มิใซ่ยา

เจาะจง หจก.สุพรรณการยาง

72,311.20

จำนวน 2 รายการ

2,225.60

2,225.60

อินเตอร์ปอเรชื่น จำf

เจาะจง บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

72,225.60

132

741,730

เทคนิคและราคา

30/10/2563

บริษัท ที.ที.คอม จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

133

71,680

เทคนิคและราคา

30/10/2563

หจก.สุพรรณการยาง

ผ่านข้อเสนอด้าน

134

72,311.20

เทคนิคและราคา

30/10/2563

หจก. มนตรี พีเอ็มแอลปิโครเลียม

ผ่านข้อเสนอด้าน

143

72,400

เทคนิคและราคา

30/10/2563

บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

135

72,225.60

เทคนิคและราคา

30/10/2563

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน ตุลาคม 2563
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง
133 ซื้อเวชภัณฑ์มิใข่ยา

79,527.75

79,527.75

ซื้อวัสดุเซื้อเพลิงaละหล่อลื่น
จำนวน 1 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

คัดเลือกโดยสรุป

ณชที่และวันที่
ของสัญญา

บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

ผ่านข้อเสนอด้าน

136

/79,527.75

เทคนิคและราคา

30/10/2563

หจก. ไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ

ผ่านข้อเสนอด้าน

142

/38,420

เทคนิคและราคา

30/10/2563

เจาะจง บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

/79,527.75

จำนวน 1 รายการ
134

วิธีซื้อ

38,420.00

38,420.00

เจาะจง หจก. ไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ

/38,420

รวมเงินทั้งสิ้น 2,600,254.90

