
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ริ)องหน่วยงๅนในใ;รงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เร็อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฝานเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ1ต1 tad-bsn 
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอรมการเผยแพร่ขอมูลผ่านเว็'บไขต์ของหน่วยงานในฐํfง^เ^านั(ๅงาน^^ดกระทรวงสาธารณสขุ

ขอหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณลุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ป ีะ เอ ธันวาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ ะ สรุปผลการดำเนินงานจัดซัอจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบสขร, ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออบุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Link ภายนอก .........................................................................................

หมายเหต ุะ.........................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนม้ตรับรอง

V ’ b
(นางสาวจินตนา เทียนทอง) (นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

เจ้าพนักงานธุรการ นักเทคนิคการแพทย์ซ์านาญการ

วันที ่๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน
วันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ, ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลชื้นเผยแพร่ 

MV ห

(นางพันเดา สายทอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที ่๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โร!พยานารศุพตนะุ อำเภอศรี™นะ จัาหาพทรีศะเทw โทร. 0 ๔,ttort ๗^0 »jn ^
^..ส่ภ,1°๐๓๒^๓๐๑/)ฟิ^พา........................... วันที ่MO wawjmini
เรอ,I, ฃออท^าต^แบนส1า|ผลเา''รอำ1น์'น'1'เนอํดซัอชัดฃ้ๆง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 10(^3๓ (แบบสขร.๑)

นวยงฺาน........................................................... ะ:':...'"ะ:.:, ะ:..::.!..

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

11ร์)งเพิ
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ^อง กำหนดให้จ0้มลูข'ารสาร 

ทเกยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดผู้0จัดข้างของหบว่ยงานข0ง1ฐเ^นข้อมลูข่าวงต่้องจัดไว|้7ประชๅ^ 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข0งรา^การ พ ^ ๖๕๔๐ กำหนดใบัหบ่วย^ 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดผู0้จัดข้างข0งหใ]วยงาน^เฏินรายเ-อนทุกๆ 1!.อน ■[ดยฏีรายละเฏยึด 

เกยวฒังานทจัดซือ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วํธืการจัดผู0้จัดจ้าง ราย4ผู้เข้าไสนอราคาและราคาที่เสน0 

ผูทไดรับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราดารา01เนเด1,3^ เพื่อดรรดูนีสำหร้นการ 
ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดผู0้จัดจ้าง (แบนสขร_ ๑)

ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดผู0้ 

จัดจ้าง (แบบสชร.๑ ) ประจำเดือน พฤศจิกายน เรียบร้อยแล้ว
ข้ณ..สนอ

M ^อใท้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราซการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดผู0้จัดจัางเนรอบเดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑) และขออบุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดผู0้จัดจัางฯ ^0ล่าไ 
ขออบุญาตนำแผนการจัดผู้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ,ศ1 ๖๕๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัดนะ 

ประกาศเผยแพร่บนเว้บไชตข์องหนิวยงานที ่m,55k01mQph1501th) m,SirattanahoTital onth 
ตามทีแนบมาพร้อมน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้เปรด
๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออบุญาตนำแบบสรุปผลการด้าเนินงานจัดผู0้จัดจ้างในรอบเดึ0น

พฤศจกายน ๒๕๖๓ (แบบสชร.®) เผยแพร่บนเว็บไชต์ชองหน่วยงาน 
๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมน้ี

ลงชื่อ <๘^32
(นางสาวพลรตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดซัอจัดจ้างในร®บเดือน พฤศจิกายน IscTtom (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัตใาให้ประชาซน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรา•ชการ พ.ศ. tecTsfo กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดื014 

โดยมีรายละเอียดเกยวกับงานที่จัดช้ือ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดชื้อหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอ 

ราคาและราคาทเสนอผู้ทไดรับการคัดเลือกและราคาแสะเหตุผสที่ศัศเดืฐอผู้เศน0รๅคๅรๅ01เนรดุยสรุป 
เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดอน พฤศจิกายน ๒(ร:๖๓ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ,ศ. 1อ(ร:๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ 
จัดชื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๖๔๖๓

ลงชื่อ

(นายพิงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔0 ต่อ ๑๑๑
|| ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/^^......................วันท' ,,.๑..ธันวาคม..๒^๖๓.....................
เร์อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สชร. ๑ 

เรียน ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ,ศ. ๒๕๔0 กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเตือน 

โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต ์โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาชนได้ดูตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอบุม้ตให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ^๘>
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ซ์านาญการ

อบุมีต [แ] ไม่อบุ:มติ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปกาพำเนินก'V5จั*พ้ึอจั*ซ้'พใน'ร®พี!อน 

โรงพยาบาลศรีรัดนะ จังหวัดศรีสะเกษ

เดรน พฤศจกายน 2563

ลำดับ งาบที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ทึ๋!ต้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

ลัดเลือกโดยสรุป
เลขที่แระ:วันทื ่

ขอ.!สัญญา

1 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์จำนวน 3 รายการ 92,020.00 92,020๓ เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

/92,020

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

/92,020

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

145
2/11/2563

2 ชื้อเวชภัฌห์ยา จำนวน 2 รายการ 5,400.00 5,400.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดด้ิง จำกัด

/5,400

บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จำกัด

/5,400

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

146

2/11/2563

3 ชื้อเวชภัฌท์ยา จำนวน 1 รายการ 6,000.๓ 6,000๓ เจาะจง บริษัท ๓สัชกรรม เค.บี. จำกัด
/6,000

บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด

/6,000

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

147

2/11/2563

4 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 69,336๓ 69,336๓ เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

/69,336

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

/69,336

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

148
2/11/2563

5 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 32,100๓ 32,1๓๓ เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

/32,100

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

/32,100

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

149

2/11/2563

6 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 6,400.00 6,4๓๓ เจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แชลฌดิคอลอินดัสตรี้ จำพั

/6,400

บริษัท ยูนิเวอร์แซลเมดิคอลอินดัสตรี ้จำ^

/6,400

ผ่านข้อเสนอด่าน

เทคนิคและราคา.

150
2/11/2563

7 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 3,895๓ 3,895๓ เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาชี

/3,895

หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

/3,895

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

151
3/11/2563

8 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,4๓๓ 3,4๓๓ เจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี ่จำกัด

/3,400

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี ่จำกัด

/3,400

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

152

3/11/2563

9 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 302,8๓.00 302,8๓๓ เจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

/302,800

บริษัท คอสม่า เทรดด้ง จำกัด

/302,800

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

153
3/11/2563

10 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 780๓ 780.๓ เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลลอราทอรี่ส์ (1969)
/780

บริษัท ที.พี.ดรัก แลลอราทอรี่ส์ (1969)
/780

ผานข้อเสนอด่าน
เทคนิคและราคา

154

3/11/2563

11 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,000๓ 3,0๓๓ เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 

/3,000

บริษัท แอตแลนดิค ฟาร์มาซูดิคอล จำกัด

/3,000

ผานข้อเสนอด่าน
เทคนิคและราคา

155
3/11/2563

12 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 3,250๓ 3,250๓ เจาะจง บริษัท เอฟ ช ีพ ีจำกัด

/3,250

บริษัท เอฟ ซ ีพ ีจำกัด

/3,250

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

156

3/11/2563



สรุปการตำเนินการจัดซื้อจัตจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลพี่และ:วันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซอหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

13 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,487.30 1,487.30 เจาะขิง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 157

/1,487.30 71,487.30 เทคนิคและราคา 3/11/2563

14 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 59,278.00 59,278๓ เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่าา!ข้อเสนอด้าน 158

/59,278 759,278 เทคนิคและราคา 3/11/2563

15 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 47,722.00 47,722๓ เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 159

/47,722 747,722 เทคนิคและราคา 3/11/2563

16 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 12,840.00 12,840๓ เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 160

712,840 712,840 เทคนิคและราคา 3/11/2563

17 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 13,500.00 13,500๓ เจาะจง บริษัท แอมเลส พลัส จำกัด บริษัท แอมเลส พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 161

713,500 713,500 เทคนิคและราคา 3/11/2563

18 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2,400.00 2,4๓๓ เจาะจง บริษัท ย ูพี เมดิคอล ชอลเตอร ์จำกัด บริษัท ย ูพี ฌดิคอล ซอสเตอร์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 162

72,4๓ 72,400 เทคนิคและราคา 3/11/2563

19 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 9,000.00 9,0๓๓ เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 163

79,000 79,000 เทคนิคและราคา 3/11/2563

20 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 6,750.00 6,750๓ เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี หจก. กรีน เอ็ม ดี ผ่านข้อเสนอด้าน 164

76,750 76,750 เทคนิคและราคา 3/11/2563

21 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 3 รายการ 70,620.00 70,620๓ เจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ซิลเท่มส ์จำกัด บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิลเท่มส ์จำกํ ผ่านข้อเสนอด้าน 165

770,620 770,620 เทคนิคและราคา 3/11/2563

22 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,780.00 2,7๓๓ เจาะจง ร้านคาร์คลินิก ร้านคาร์คลินิก ผ่านข้อเสนอด้าน 166

จำนวน 1 รายการ 72,780 72,780 เทคนิคและราคา 3/11/2563

23 จ้างซ่อมบำรุงเครีอ่งปันไฟ 47,500.00 47,5๓.00 เจาะจง ร้านรุ่งเจริญ ร้านรุ่งเจริญ ผ่านข้อเสนอด้าน 167

จำนวน 10 รายการ 747,500 747,500 เทคนิคและราคา 3/11/2563

24 จ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน 21,800.๓ 21,8๓๓ เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 168

จำนวน 2 รายการ 721,800 721,800 เทคนิคและราคา 3/11/2563



สรุปการดำเนินการจัดซ์อชัสจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานทึจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วธซิอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเสือกและ เหตุผลที่ เลพื่นละวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจัาง คัดเสิอกโดยสรุป ชองสัญญา

25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 9,400.00 9,400.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 169

/9,400 79,400 เทคนิคและราคา 3/11/2563

26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20,544.00 20,544.00 เจาะจง บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด บริษัท สยามยูเบียน เคมีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 170

จำนวน 3รายการ /20,544 720,544 เทคนิคและราคา 3/11/2563

27 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ 18,705.00 18,705.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูดิคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 171

718,705 718,705 เทคนิคและราคา 4/11/2563

28 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 25 รายการ 237,959.98 237,959.98 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การ๓สัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 172

7237,959.98 7237,959.98 เทคนิคและราคา 4/11/2563

29 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 24,836.40 24,836.40 เจาะจง บริษัท ท็อปชายน์พด จำกัด บริษัท ท็อปซายน์เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 173

724,836.40 724,836.40 เทคนิคและราคา 4/11/2563

30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์จำนวน 5 รายการ 13,450.00 13,450.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนค ์บ ีเมดิซายน์ หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิชายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 174

713,450 713,450 เทคนิคและราคา 4/11/2563

31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์จำนวน 1 รายการ 10,625.00 10,625.00 เจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร ์จำกัด บริษัท เฟิร์มเมอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 175

710,625 710,625 เทคนิคและราคา 4/11/2563

32 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์จำนวน 2 รายการ 4,600.00 4,600.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 176

74,600 74,600 เทคนิคและราคา 5/11/2563

33 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 91,000.00 91,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟพินอสติกส ์จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติกส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 178

791,000 791,000 เทคนิคและราคา 6/11/2563

34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 43,790.00 43,790.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 181

จำนวน 21 รายการ 743,790 743,790 เทคนิคและราคา 9/11/2563

35 จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 17,227.00 17,227.00 เจาะจง ร้าน พีบ ีฟิตเนส ร้าน พีบ ีฟิตเนส ผ่านข้อเสนอด้าน 182

717,227 717,227 เทคนิคและราคา 9/11/2563

36 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 380.00 380.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 183

จำนวน 1 รายการ 7380 7380 เทคนิคและราคา 9/11/2563



สรุปการดำเนินการจั#เชื้อจัดจ้า*ในรอบพีรน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีช้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง คัดพีอกโดยสรุป ของสัญญา

37 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,475.00 1,475.๓ เจาะจง ร้านฌัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 184

จำนวน 2 รายการ 71,475 71,475 เทคนิคและราคา 9/11/2563

38 จ้างปะยาง จำนวน 1 รายการ 100.00 1๓.๓ เจาะจง แอิดการยาง แอิดการยาง ผ่านข้อเสนอด้าน 185

7100 7100 เทคนิคและราคา 9/11/2563

39 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 1,134.20 1,134.20 เจาะจง หจก. จัรทร์มณีเลิศก่อสร้าง หจก. จัรทร์มณีเลิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 186

/1,134.20 71,134.20 เทคนิคและราคา 9/11/2563

40 ชื้อครุภัณซ์การเกษตร 10,165.00 10,165.00 เจาะจง หจก. จัรทร์มณีเลิศก่อสร้าง หจก. จัรทร์มณีเลิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 187

จำนวน 1 รายการ 710,165 710,165 เทคนิคและราคา 9/11/2563

41 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,800.00 4,8๓.๓ เจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ผ่านข้อเสนอด้าน 188

74,8๓ 74,8๓ เทคนิคและราคา 10/11/2563

42 ช้ือเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 2,600.00 2,6๓.00 เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลลอราทอรี่ส์ (1969) บริษัท ที.พี.ดรัก แลลอราทอร่ีส์ (1969) ผ่านข้อเสนอด้าน 189

72,6๓ 72,6๓ เทคนิคและราคา 10/11/2563

43 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 2,4๓.00 2,4๓.๓ เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเบ่ีเยน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 190

72,4๓ 72,4๓ เทคนิคและราคา 11/11/2563

44 จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน 6,800.๓ 6,8๓.๓ เจาะจง ร้านจีเอ็มชีสเต็ม ร้านจีเอ็มซีสเต็ม ผ่านข้อเสนอด้าน 195

จำนวน 1 รายการ 76,800 76,8๓ เทคนิคและราคา 16/11/2563

45 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,8๓๓ 8,8๓.๓ เจาะจง บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1993 จำกัด บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1993 จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 196

จำนวน 1 รายการ 78,8๓ 78,8๓ เทคนิคและราคา 16/11/2563

46 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 45,297.๓ 45,297.๓ เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 197

จำนวน 65 รายการ 745,297 745,297 เทคนิคและราคา 16/11/2563

47 ชื้อวัสดุสำนักงน จำนวน 38 รายการ 17,299.00 17,299.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 198

717,299 717,299 เทคนิคและราคา 16/11/2563

48 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21,650.๓ 21,650.๓ เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร้ไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 199

จำนวน 12 รายการ 721,650 เทคนิคและราคา 16/11/2563



สรุปการดำเนินการจัตซื้อจัคจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2563
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซอหรือจ่าง คัดเลือกโดยสรุป ชองสัญญา

49 หจก. จีพีอ ีอินเตอร์ไพรส์ 5,880.๓ 5,880๓ เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. ฃืพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 2๓
จำนวน 1 รายการ /5,880 75,880 เทคนิคและราคา 16/11/2563

50 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง 4,800.00 4,8๓๓ เจาะจง ร้านสมศักดึ๋ไดนาโม ร้านสมศักดิ้ไดนาโม ผ่านข้อเสนอด้าน 201

จำนวน 1 รายการ /4,800 74,800 เทคนิคและราคา 16/11/2563

51 ซื้อวัสด๓ุสัชกรรม จำนวน 1 รายการ 12,500.00 12,5๓๓ เจาะจง ร้านก้าวไกลมาเก็ตติ้ง ร้านก้าวไกลมาเก็ตด้ง ผ่านข้อเสนอด้าน 191

/12,500 712,500 เทคนิคและราคา 16/11/2563

52 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 1 รายการ 12,500.00 12,5๓.๓ เจาะจง ร้านก้าวไกลมาเก็ตด้ง ร้านก้าวไกลมาเก็ตด้ง ผ่านข้อเสนอด้าน 192

/12,500 712,500 เทคนิคและราคา 16/11/2563

53 ซื้อวัสด๓ุสัชกรรม จำนวน 2 รายการ 44,0๓๓ 44,0๓๓ เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์มาเก็ต บริษัท ริช อินเตอร์มาเก็ต ผ่านข้อเสนอด้าน 193

/44,000 744,000 เทคนิคและราคา 16/11/2563

54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 3,5๓.00 3,5๓๓ เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 194

/3,500 73,5๓ เทคนิคและราคา 16/11/2563

55 ซื้อเวชภัณฑ์การเกษตรตํ่ากว่าเกณฑ์ 7,222.50 7,222.50 เจาะจง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 202

จำนวน 1 รายการ /7,222.50 77,222.50 เทคนิคและราคา 16/11/2563

56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 1,552.57 1,552.57 เจาะจง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 203

/1,552.57 71,552.57 เทคนิคและราคา 16/11/2563

57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 24,800๓ 24,8๓.๓ เจาะจง จีเนียสอินเตอร์มาร์เก็ตติง จีเนียสอินเตอร์มาร์เก็ตด้ง ผ่านข้อเสนอด้าน 204

จำนวน 4 รายการ /24,800 724,800 เทคนิคและราคา 16/11/2563

58 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ 9,020๓ 9,020๓ เจาะจง หจก. เชี่ยงใฮ้ทันตภัณฑ์ หจก. เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 208

/9,020 79,020 เทคนิคและราคา 16/11/2563

59 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 44,940.00 44,940.๓ เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ ์เทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 213

/44,940 744,940 เทคนิคและราคา 17/11/2563

60 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 5 รายการ 12,240๓ 12,240.๓ เจาะจง หจก. วีอาร์ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ซัพพอร์ต ผ่านข้อเสนอด้าน 214

712,240 712,240 เทคนิคและราคา 17/11/2563



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พสุศจิกายน 2563

ลำดับ งานทีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่โด้รับการคัดเสือกและ 

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขหื่นละวันท่ื 
ของสัญญา

61 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 27,600.00 27,6๓.00 เจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิลเท่มส ์จำกัด บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิลเท่มส ์จำ)ๆ ผ่านข้อเสนอด้าน 215

/27,600 /27,600 เทคนิคและราคา 17/11/2563

62 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 3,150.00 3,150.๓ เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 216

/3,150 /3,150 เทคนิคและราคา 17/11/2563

63 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 3 รายการ 4,000.00 4,0๓.๓ เจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 217

/4,000 /4,0๓ เทคนิคและราคา 17/11/2563

64 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 4,481.00 4,481.๓ เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 218

/4,481 /4,481 เทคนิคและราคา 17/11/2563

65 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 3,210.00 3,210.๓ เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 219

/3,210 /3,210 เทคนิคและราคา 17/11/2563

รวมเงินทั้งส้ิน 1,664,491.95
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น่'ราบงานตวฺม่«ทกา1«!า1สน4านฃ็51ซี«4ดชัา l(HljU •ท!1.1) lJ-Kv;r
ส่หาน-ทแต,!แผทก,!•รส่านาน.ทนff!>Sa'fe4i!{itiiij ทาท.1) ป่าะซ์พด็อนหฺลาต« 2563 โ1รพ!ทนา8ศ1ร่'*

ปพกาศจั*ข้อfuflj

1.1) iJ'Ciiาเดึอทา'เลาค(ร2563โร!พน"!บารศาร่'ตนะ:สหาน-ทแตานผทการตานเนาาน4ตชีแ"4ต4า !{แแบ ทาท.1) นาะร;แดิอนตฺลาทแ2563 ใร รพนานารศร๊ร่'ตนะ:
ร่-ทาน ทนสาปพลกาาคำเนิน'รานfsiijafeเา■ร(แนบ ตาท. 1) ม่ารจ่าเดือนก้นเทนแ 2563 โราพบาบาลฅาร้ตแร 
1พ011พร่แ««กา'!รั«4อชั«4า.1 ปาะห่บึรบปาะ*ราณ พ.ก. 2564 (โ'นพนานาลห•พตนะ.)
ปารก'พรูรห')ตศ'*รละ:เกน (38-1 ประท"!สทคาล้าแห)ทน1!กาาฟยทเริน(เาต่'"รเทค'พงไรเนท๊แแ ล้านาน ๖,«00 of) ด้าน'!รปาะกาด•ททาร1 Sinmoanrif«-biddino) โางพขามาเ)
อ ฺviumvWu
นารฺกาศรูงุหล้ดศรีระเกน ุเรี-ร่รร ูปฺารกาดาาทาฃ็ททาก'(น'ด้*ทาแหกบ่ เครีธราเานหานใลชนิคการรคแปรีรราลา ขนาดใหๆ) ล้าน")พ 4 tflifi.) ด้านหนาะกาตาาตาร!เททา0าริกต' (E-
bidding) เาแ'(นาบาลก้แหาร้กน่ v
ปารกาตล้งหาคครีสะเกษ เรีขิ-ร ปาะกาดาาเทซ็ทเาซก้พ'ดืเท ล้านาน 1 ท!)กาาด้านหปทกาดาาคารเรกหารเ(กก' (e-bidding) (โแพบาบาลก้แ)ทา']แนํ)
ปารกาศล้'งห1'คครีพเกษ เรีอ-ร ปาะกาดาาคาซ็รทข/ล้พ?(นา ล้านาน 1 ทนการ ด้านรีรประทาดาาการเรกหาอฝ็กrt (e-bidding) {ใแหเทมา*ก้นห•ทา«|/}
นุระ:กพฺรูพรูตศรีทะ,•เทษ (*faj ประ:กาตทกาเพาชก้■พา((นา) กร)!นารีก้ษาใาคหาง'เดและทาา0'พา™นห)!อดเดึรดด้า ล้านาน a- ทนการ ด้านหปาะการราการเรกหา0(เกคํ
(e-bidding)
ปารทาส'ล้.)ห')คครีตะ:เกษ ร1'0"1 ประกวดรากาพัข็เ}เททัพห่กทแพแน่ ล้านาน รท ทบทา'! ด้านร8ิ (e-bidding) โทพนาเท#!(ทุ)!พรส®)
ปาะกาเทาคาก*ท.)กาาล้ลข้อทรฺก้พซ่การแพ((บ่ ล้านาน เ,, รานกา-! ด่านริ!ร ิ(e-bidding) โแพนนททอทุแพรรริส์'บ 
นนกาศ^รหริ■ดคริสะเกพ เล้อง ขานพ็ลด ฺครฺก้พซ่า!ารฺต แอทุลกาห โดนริรเราผเ*าะพ ัปบ:ล้าปี 2563'
ประทาคล้งหริ'คศริสะเกน เรินงปวรกาดวากาล้คข้อก้นตบริโกก ล้านาน 4 หแวด 145 รานทาว ด้านริรปาะกาตราการเ8กหรอพิกน ่(e-bidding) โแหบาบา!!า(นหาๆ)
ประกาศล้งหริด้กริสะเกม เรี'อง เผยแพว่แผนการล้ตข้อล้ศล้าง ประล้า'ปงนประแาณ yj.fi. เทะทะ๙ (ไรงพนามาสอฺทุ]รพรสทับ)
ประกาศด้งหาดฅริสะ:เกม 1ริอง เผมแพร่แผนการด้ตข้อล้คอ้าง ประล้าปี!นปาะ!ท(ร! พ.ศ, (๖๕๖แ (โทพนานาธเ)ห!รพรสลัน)
รางประกาฅชิ'!หาดศรีตะนาน เร่อ! ประ:กาดราคาล้างฆรีการพอกเล้(รดด้านเกริองโดเท่'น*ร ล้านาน ๖,«00 คโง ด้นรริริประกาดราการเล้ทหรอปกท ั(e-bidding) โทพนาบาร 
อฺทุมห']ตสัน
ประกาทแงนแพร่วากากลาง ประกาลาๆคาล้างนริการฟอก!8อ«ด้าน!ตริองโต!ด้นร! ล้านรน ร,,«00 คเง (โรงหนานาอๆทฺแพร!พน)
ประทาคด้งหก้ดศริสสกษ (ร่อง ประกาค(งุ้ขร!ะทแเต!เอราคา ประกาคราคาข็อทรเก้(น'ห่บากล;)เนาคาาแด้นโรปีต!!ละเนาห-}รน ล้-แทน 0, รานการ ด้านริ8ประกาดราคๆ
§เ1กทรพ'๒สิ ่(e-bidding) โรงพนาบารทฺทฺแพรสสัน
ปุระกาทด้งหฺาตศรีล;:เกน Iริอง ประกาดราคาอ้างเพ)ทฆร่การฟอก(ริ!)คค้าเทตริอ.)โตเร่?ขแ ล้านาน ท รานการ ด้านริ?ประกาดราคาร!รกหรอ(รกล ่(e-bidding) โรงหนาบาอก้นหาาาแน'
ประกาสล้งหริด้คริตะ!กน (ริอ.! (แบ!(หรินแนการล้ดริรอล้คล้าง ประล้าปีงบประแาณ ห,ค. ๒«๖« (โรงหนาบาออ.ผฺเหรฟ็สับ)
รำงประทาสประกาดราคาล้คข็อด้ตด้มริใทค ล้านาน4 หพาด 14S รายการ ด้านแป'];:กาหาาคารเรทหวอ(เกสี ่(e-bidding) โรงพนาบาอร)นหรๆ)
'ทู่งปวะ:ทาค-ด้งห")คศรีทะ(ทน (ริอง ประกาดราทาล้ำง(หพาบริการฟ่รท{รอดด้านเกริอรโ.}แสนพ ล้าน-)!! a าานทาา ด้านริ?ประทาดาาการ(รททาอ(รกล่ึ (e-bidding) โรงหนานาอ 
ก้น)ทวาแป
ประกาศด้งหริดศริส!:เกน เร่อ.! เพยแพริแผนกท"ด้ดข้อล้ตล้าง นวะ'งำป ีรนปาะ)ทณ fats'tja: โว !พยานวยก''แหราว)รน
ประกาทล้งหริ'ดคริสะ(กบ เร่อ.! ประทาคบท(รก ประกาดราคาล้างเห!ทนริการฟ่อก(รอคด้าน(ทริ'เแโล((รนพ ค้ายริรปาะกาคราการ(รกทรอ(รกป (e-bidding) โรงพนานา#
อฺทุ)เพรพิสัน
ประทาทล้งหริ'ดตริสะ(กน (ร่อง ประทาคฝฺ!ร)นะการเสนอราคา ประกาดราคาซ็อทรก้พซ่การ(เพหน ล้านวน รท วานกาว ค้านร8ิประกาดาาทๆร(รกหรอ(รก(ร ิ(e-bidding) โรง 
พนาบา((ชุทฺเงหาสก้น
ประกาคล้ง่หริ'ดคริสะ(กน (ริอง (พบ((หริ((แนการล้ดฃ็อล้ดล้าง ประล้าปีงบประพาทเ พ.ส.2564 (โางหบาบา#ก้!(หรารพน)
ประกห!ด้งหริ'ดคร่ส!,'(กน (ริอง เผน((พร'แพนการล้ดซีอล้ดล้าง ประล้าป็งบประมาทง พ.0.2564 (โรงพนานา#!ริ'นทวารพบ')
สิ่งาานงานสรฺปพ#ทารด้า(ปี(พานล้ลซ์อล้ดล้าง ตานแบบ สร!วิ.) ปา;:'อ้าเดือน ก้นบานน 2563 (รพ.ป'ทงค‘กุ)
ส่งรานงานสาปพรกาวิสิ่าเปีนงานล้ดข้อล้ดล้าง ต•เพแบบ ตขร.) ประล้า!ค้อน รงหาท)! 2563 (รพ.ปรางก'กฺ)
ประกาทล้'งหริดศริระ(กน (ริ#งปาะกาดราทายาข้อทขสัทหริบ') กสิ่พนาทาาพต้นโลสคน#ะเนาหาาน ล้าน•ท! „ าาบกาว ด้านริล้ประทาดาาคาร{ล้กหาอฝ็ทส ่(e-blddlng) โรงนา 
มารอฺทุพพาพิสัย

m
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์-ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เร้อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฝานเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ, ๒๕๖๓ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่ายงานในลังทัดสำนักงานปลัดกรูะทรวงศาฐารญสขุ

ชอหน่วยงาน ะ งานพัสด ุโรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ป ี: ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
หัวข้อ : สรุปผลการดำเนินงานจัดชี่,อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓/แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออบุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 
รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร,๑)

- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

Link ภายนอก ..............................................................................................................

หมายเหต ุะ.........................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อบุม้ตรับรอง
ำรๆ^'

(นางสาวจินตนา เทียนทอง) (นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการ นักเทคนิคการแพทย์ช์านาญการ

วันท ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน
วันที ่๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

yA/Joi (srlc/Hth}

(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. o ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ที่..สก1..°°๓๒®๐®/..................... วันท .,๒..พ.ฤศ!กาย.น..!อ.^๖๓.........................
เ1อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ (แบบสขร.๑)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เรื่องเดิม

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียด 

เกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคาราย'นั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ 

ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง (แบบสชร. ๑)
ข้อเท็จจรีง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ 

จัดจ้าง (แบบสขร,๑ ) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศชองคณะกรรมการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ตุลาคม ๒๔๖๓ (แบบสขร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างฯ ดังกล่าว 

ขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที ่vwvw.ssko.moph.go.th, wvvy^.SirattanahospitaLgo.th 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ตุลาคม ๒๔๖๓ (แบบสขร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ข่านาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนร



ทรฒร

ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนรบระกาศเรงพยาบาลศรรตนะ
เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดซัอจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาขน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐชัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธึการจัดซื้อหรือจัดจ้าง รายซื่อผู้เข้าเสนอ 

ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป 

เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง 

ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสชร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ,ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนื้

ประกาศ ณ วันที ่๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายพิงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



<3)<35<9)

บันทึกซ้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ
¥เ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/พ...................... วันพ ึ,,๓,พฏศเกายูน,๒๕๖๓ 1
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซ้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจลูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔0 กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานชองรัฐเป็นรายเดึอนทุกๆเดือน 

โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 

ตุลาคม ๒๔๖๓ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาชนได้ดูตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอบุม้ติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ช์านาญการ

อนุมัต ิ□ ไม่อนุ:เมต

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการขัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ขังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่ขัดชื้อหรือขัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ทึ๋ใด้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

ดัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

1 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 105,000.00 105,000.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข่อเสนอด้าน 1

จำนวน 1 รายการ /105,000 /105,000 เทคนิคและราคา 1/10/2563

2 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 3,850.00 3,850.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข่อเสนอด้าน 2

จำนวน 1 รายการ /3,850 /3,850 เทคนิคและราคา 1/10/2563

3 จ้างเดินสายไฟ 3 เฟสรองรับเครื่อง 22,255.00 22,255.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข่อเสนอด้าน 3

ปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ /22,255 /22,255 เทคนิคและราคา 1/10/2563

4 ชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ 37,500.๓ 37,5๓๓ เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ริช อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผ่านข่อเสนอด้าน 4

/37,500 /37,500 เทคนิคและราคา 1/10/2563

5 ชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 4,600๓ 4,600๓ เจาะจง ร้านก้าวไกลมาเก็ตต้ิง จำกัด ร้านก้าวไกลมาเก็ตต้ิง จำกัด ผ่านข่อเสนอด้าน 5

/4,600 /4,600 เทคนิคและราคา 1/10/2563

6 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 2,340๓ 2,340.00 เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี หจก. กรีน เอ็ม ดี ผ่านข่อเสนอด้าน 6

/2,340 /2,340 เทคนิคและราคา 1/10/2563

7 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 39,000๓ 39,0๓.00 เจาะจง หจก. เอ็น อ ีฌดิคอล หจก. เอ็น อ ีเมดิคอล ผานข่อเสนอด้าน 7

/39,000 /39,000 เทคนิคและราคา 1/10/2563

8 ชื้อวัสดุประกอบอะไหล่ซ่อมครุภัณพ์ 12,0๓๓ 12,0๓๓ เจาะจง บริษัท ไพออริตี ้แคร ์โปรดักส์ จำกัด บริษัท ไพออริตี ้แคร ์โปรดักส ์จำกัด ผานข่อเสนอด้าน 8

การแพทย์ จำนวน 1 รายการ /12,000 /12.000 เทคนิคและราคา 1/10/2563

9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง 24,850.00 24,850.๓ เจาะจง ร้านสมคักด้ใดนาโม ร้านสมคักดิ้ไดนาโม ผ่านข้อเสนอด้าน 9

จำนวน 9 รายการ /24,850 /24,850 เทคนิคและราคา 1/10/2563

10 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 3,136๓ 3,136.๓ เจาะจง ร้านจันทร์มณีเลิศก่อสร้าง ร้านจันทร์มณีเลิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 10

/3,136 /3,136 เทคนิคและราคา 1/10/2563

11 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 13,500.๓ 13,5๓๓ เจาะจง หจก. แอล บ ีเอส แลบอเตอรี่ หจก. แอล บ ีเอส แลบอเตอร่ี ผ่านข้อเสนอด้าน 11

/13,500 /13,500 เทคนิคและราคา 2/10/2563

12 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 64,725๓ 64,725.๓ เจาะจง บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิดัล โปรดักส์ บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 12

/64,725 /64,725 เทคนิคและราคา 2/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ!•ดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทึ๋1ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงชอหรัอจาง คัดเลือกโดยสรุป ขธงสัญญา

13 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 112,500.00 112,500.๓ เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูดิคอลอินด้สตรี้ ผ่านข้อเสนอด้าน 13

/112,500 7112,500 เทคนิคและราคา 2/10/2563

14 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 34,660.00 34,660.๓ เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้ ผานข้อเสนอด้าน 14

/34,660 734,660 เทคนิคและราคา 2/10/2563

15 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 12,200.00 12,2๓.๓ เจาะจง บริษัท โกบอลฟาร์มา จำกัด บริษัท โกบอลฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 15

/12,200 712,200 เทคนิคและราคา 2/10/2563

16 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 16,000.00 16,000.๓ เจาะจง บริษัท เมดไลน ์จำกัด บริษัท เมดไลน ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 16

716,000 716,000 เทคนิคและราคา 2/10/2563

17 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 7,500.00 7,5๓.00 เจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท คอนดรักส ์อินเตอร์เนช่ํ'นแนล ผ่านข้อเสนอด้าน 17

77,5๓ 77,5๓ เทคนิคและราคา 2/10/2563

18 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ 112,360.00 112,360.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 18

7112,360 7112,360 เทคนิคและราคา 2/10/2563

19 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 11,198.00 11,198.00 เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาชี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี ผ่านข้อเสนอด้าน 19

711,198 711,198 เทคนิคและราคา 2/10/2563

20 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 3,370.00 3,370.๓ เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี ผ่านข้อเสนอด้าน 20

73,370 73,370 เทคนิคและราคา 2/10/2563

21 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,280.00 4,280.๓ เจาะจง บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 21

74,280 74,280 เทคนิคและราคา 5/10/2563

22 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 30,005.00 30,005.๓ เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซีลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 22

730,๓5 730,๓ร เทคนิคและราคา 5/10/2563

23 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 25,410.00 25,410.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 23

725,410 725,410 เทคนิคและราคา 5/10/2563

24 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 8,265.00 8,265.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 24

78,265 78,265 เทคนิคและราคา 5/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ่าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

25 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 2,200.00 2,2๓.00 เจาะจง บริษัท โกสบอลฟาร์ม จำกัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 25

/2,200 /2,200 เทคนิคและราคา 5/10/2563

26 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 2,899.60 2,899.60 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ผูโทเปียน จำกัด ผานขอเสนอด้าน 26

/2,899.60 /2,899.60 เทคนิคและราคา 5/10/2563

27 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,816.00 3,816.๓ เจาะจง บริษัท วิทยาศรม จำกัด บริษัท วิทยาศรม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 27

/3,816 /3,816 เทคนิคและราคา 5/10/2563

28 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 40,446.00 40,446.๓ เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์!ลจิสดิกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ ผานข้อเสนอด้าน 28

/40,446 /40,446 เทคนิคและราคา 5/10/2563

29 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 6,206.00 6,206.๓ เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 29

/6,206 /6,206 เทคนิคและราคา 5/10/2563

30 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 7,222.00 7,222.๓ เจาะจง บริษัท อาร์เอ็กช์ จำกัด บริษัท อาร์เอ็กช ์จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 30

ก,222 /7,222 เทคนิคและราคา 5/10/2563

31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์จำนวน 2 รายการ 10,700.00 10,7๓.๓ เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ฝานข้อเสนอด้าน 31

/10,700 710,700 เทคนิคและราคา 5/10/2563

32 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์จำนวน 1 รายการ 10,625.00 10,625.๓ เจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร ์จำกัด บริษัท เฟิร์มเมอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 32

/10.625 710,625 เทคนิคและราคา 5/10/2563

33 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 28,355.00 28,355.๓ เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 33

/28,355 728,355 เทคนิคและราคา 6/10/2563

34 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 79,500.00 79,5๓.๓ เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิชายบี หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิซายน์ ผานข้อเสนอด้าน 34

/79,500 779,500 เทคนิคและราคา 6/10/2563

35 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ 53,100.๓ 53,1๓.๓ เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีฌดิซายน์ หจก. อาร ์แอนด ์บ ีฒดิชายบี ผ่านข้อเสนอด้าน 35

/53,100 753,100 เทคนิคและราคา 6/10/2563

36 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ 1,0๓.๓ 1,0๓.๓ เจาะจง ร้าน,{เมดอกไม้สด ร้านป้มดอกไม้สด ผ่านข้อเสนอด้าน 36

/1,000 71,000 เทคนิคและราคา 7/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซี้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเก,ษ 

เดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่แสะวันที ่

ของสัญญา

37 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1,000,00 1,000.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ฝานข้อเสนอด้าน 41

จำนวน 1 รายการ 71,000 71,0๓ เทคนิคและราคา 8/10/2563

38 ชื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง 1,440.00 1,440.00 เจาะจง ร้านฌัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 42

จำนวน 1 รายการ 71,440 71,440 เทคนิคและราคา 8/10/2563

39 ชื้อครุภัณท้,ฟฟ้าตํ่ากว่าเกณฑ์ 1,680.00 1,680.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด่าน 43

จำนวน 1 รายการ 71,680 71,680 เทคนิคและราคา 8/10/2563

40 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,960.00 1,960.00 เจาะจง ร้านฌัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 44

จำนวน 2 รายการ 71,960 71,960 เทคนิคและราคา 8/10/2563

41 จ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน 35,000.00 35,000.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผานข่อเสนอด้าน 45

จำนวน 1 รายการ 735,๓0 735,๓0 เทคนิคและราคา 8/10/2563

42 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20,544.00 20,544.00 เจาะจง บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 46

จำนวฺน 3 รายการ 720,544 720,544 เทคนิคและราคา 8/10/2563

43 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,850.00 1,850.๓ เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 47

จำนวน 2 รายการ 71,850 71,850 เทคนิคและราคา 8/10/2563

44 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00 1,2๓๓ เจาะจง หจก. จีพีอี เอ็นเตอร์1พรส์ หจก. จีพิอี เอ็นเตอร1ิพรส์ ผานข้อเสนอด่าน 50

จำนวน 1 รายการ 71,2๓ 71,2๓ เทคนิคและราคา 8/10/2563

45 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 19,000.00 19,0๓๓ เจาะจง บริษัท ไพออริตี ้แคร ์โปรดักส ์จำกัด บริษัท ไพออริตี ้แคร ์โปรดักส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด่าน 52

719,๓0 719,0๓ เทคนิคและราคา 8/10/2563

46 ช้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 19,300.00 19,3๓๓ เจาะจง จีเนียสอินเตอร์มาเก็ตติง จำกัด จีเบียสอินเตอร์มาเก็ตติ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 53

จำนวน 4 รายการ 719,3๓ 719,3๓ เทคนิคและราคา 8/10/2563

47 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน 1 รายการ 1,990.00 1,990๓ เจาะจง บริษัท ที. ที. คอม จำกัด บริษัท ที. ที. คอม จำกัด ผานข่อเสนอด่าน 54

71,990 71,990 เทคนิคและราคา 8/10/2563

48 ชื้อวัสดุการแหทย ์จำนวน 2 รายการ 9,630.00 9,630๓ เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด่าน 61

79,630 79,630 เทคนิคและราคา 12/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซ้ีอจัคจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเก,ษ

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทึ1๋ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลพื่และวันที่

หรีอจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

49 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 4,000.00 4,0๓.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผานข้อเสนอดาน 62

/4,000 74,000 เทคนิคและราคา 12/10/2563

50 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,487.30 1,487.30 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 63

/1,487.30 71,487.30 เทคนิคและราคา 12/10/2563

51 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 4,200.00 4,2๓๓ เจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด บริษัท แอม เบส พล,ส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 64

/4,200 74,200 เทคนิคและราคา 12/10/2563

52 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 4 รายการ 18,382.60 18,382.60 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 65

/18,382.60 718,382.60 เทคนิคและราคา 12/10/2563

53 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 2,140.00 2,140.๓ เจาะจง บริษัท ดีทแฮส์ม เคลเลอร์!ลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ใลจิสติกส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 66

/2,140 72,140 เทคนิคและราคา 12/10/2563

54 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 9,480.๓ 9,480.๓ เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 67

/9,480 79,480 เทคนิคและราคา 12/10/2563

55 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 13,161.00 13,161.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 68

/13.161 713,161 เทคนิคและราคา 12/10/2563

56 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 36,380.00 36,380.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอ่สเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 69

/36,380 736,380 เทคนิคและราคา 12/10/2563

57 ชื้อวัสดุวิทยาศาสดตร์ 5,340.00 5,340.๓ เจาะจง บริษัท เอ็ม พี ฌด กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็ม พี ฒด กรุ๊ป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 70

จำนวน 2 รายการ /5,340 75,340 เทคนิคและราคา 12/10/2563

58 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 24 รายการ 161,180.46 161,180.46 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การ๓สัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 37

/161,180.46 7161,180.46 เทคนิคและราคา 7/10/2563

59 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 41,450.00 41,450.00 เจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ บริษัท พาตาร์แลบ ผ่านข้อเสนอด้าน 38

/41,450 741,450 เทคนิคและราคา 7/10/2563

60 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 17,750.00 17,750.๓ เจาะจง บริษัท ชีฟาม จำกัด บริษัท ชีฟาม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 39

717,750 717,750 เทคนิคและราคา 7/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทึ1๋ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลพื่และวับที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

61 ซื้อเวชภัฌซ์ยา จำนวน 1 รายการ 6,350.00 6,350๓ เจาะจง บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาซี จำกัด บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาชี จำกัด ฝานขอเสนอด้าน 40

/6,350 76,350 เทคนิคและราคา 7/10/2563

62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 30,027.50 30,027.50 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอี เอ็นเตอร1พรส์ ฝานขอเสนอด้าน 51

จำนวน 12 รายการ /30,027.50 730,027.50 เทคนิคและราคา 8/10/2563

63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 16,500.00 16,500.00 เจาะจง หจก.ชี เอ็น ที เมดิคอล โปรดักส์ หจก.ชี เอ็น ที ฌดิคอล โปรดักส์ ฝานข้อเสนอด้าน 55

จำนวน 2 รายการ /16,300 716,300 เทคนิคและราคา 8/10/2563

64 ซื้อวัสดุลำนักงาน จำนวน 1 รายการ 9,500.00 9,5๓๓ เจาะจง หจก. ภาสิน หจก. ภาสิน ฝานข้อเสนอด้าน 56

/9,500 79,500 เทคนิคและราคา 8/10/2563

65 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 26,875.00 26,875๓ เจาะจง บริษัท เอส. พี. เอส. เมดิคอล จำกัด บริษัท เอส. พี. เอส. เมดิคอล จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 57

/26,875 726,875 เทคนิคและราคา 8/10/2563

66 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 5,400.00 5,4๓๓ เจาะจง บริษัท ว ีแอนด ์ดีจ ีกรุงเทพๆ จำกัด บริษัท ว ีแอนด ์ดีจ ีกรุงเทพฯ จำกัด ฝานข้อเสนอด้าน 58

/5,400 75,400 เทคนิคและราคา 8/10/2563

67 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 6,080.50 6,080.50 เจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส ผ่านข้อเสนอด้าน 59

/6,080.50 76,080.50 เทคนิคและราคา 8/10/2563

68 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1,750.๓ 1,750.๓ เจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส ผานข้อเสนอด้าน 60

/1,750 71,750 เทคนิคและราคา 8/10/2563

69 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 79,400.๓ 79,4๓๓ เจาะจง บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 71

/79,400 779,400 เทคนิคและราคา 12/10/2563

70 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,0๓๓ 3,0๓.๓ เจาะจง บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 72

/3,000 73,000 เทคนิคและราคา 14/10/2563

71 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 17,892๓ 17,892๓ เจาะจง บริษัท แอตแลนติกฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติกฟาร์มาชูติคอล จำกัด ฝานข้อเสนอด้าน 73

717,892 717,892 เทคนิคและราคา 14/10/2563

72 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,494.00 4,494.๓ เจาะจง บริษัท ยูนิชัน จำกัด บริษัท ยูนิซัน จำกัด ฝานข้อเสนอด้าน 74

74,494 74,494 เทคนิคและราคา 14/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ทึ๋ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

จองสัญญา

73 ซื้อเวชภัฌ,ศ์ยา จำนวน 3 รายการ 8,420.๓ 8,420.00 เจาะจง บริษัท ทีพ ีดรัก แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

/8,420

บริษัท ทีพ ีดรัก แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

78,420

ฝานขอเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

75

14/10/2563

74 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 650.๓ 650.๓ เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

/650

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

7650

ฝานข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

76

14/10/2563

75 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 8,5๓.๓ 8,5๓.๓ เจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด

/8,500

บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด

78,500

ฝานข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

77

14/10/2563

76 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3๓.๓ 3๓.๓ เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

/300

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

7300

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

78

14/10/2563

77 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 6,400.๓ 6,4๓.๓ เจาะจง บริษัทโปรเฟสชั่นแนลเมดิคอลชายน์ จำกัด

/6,400

บริษัทโปรเฟสชั่นแนลฌดิคอลซายน ์จำก้

76,400

ฝานข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

79

15/10/2563

78 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ 37,295.๓ 37,295.๓ เจาะจง บริษัท โฟลิฟาร์ม จำกัด

/37,295

บริษัท โฟลิฟาร์ม จำกัด

737,295

ฝานข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

80

16/10/2563

79 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 17,500.๓ 17,5๓๓ เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาขี

/17,500

หจก. ภิญโญฟาร์มาซี

717,500

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

81

16/10/2563

80 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ 1,0๓.๓ 1,0๓.๓ เจาะจง ร้านปัมดอกไม้สด

/1,000

ร้านป้มดอกไม้สด

71,000

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

82

19/10/2563

81 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

จำนวน 11 รายการ

12,420.00 12,420.๓ เจาะจง หจก. ศรีสะเกษการพิมพ์

712,420

หจก. ศรีสะเกษการพิมพ์

712,420

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

83

19/10/2563

82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

จำนวน5 รายการ

3,172.55 3,172.55 เจาะจง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง

73,172.55

หจก. จันทร์มณีเลิศกอสร้าง

73,172.55

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

84

19/10/2563

83 จ้างลิดตั้งระบบเครื่องเสียง

จำนวน 4 รายการ

12,9๓.๓ 12,9๓.๓ เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

712,900

ร้านณัฐพลไฮเทค

712,900

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

85

19/10/2563

84 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

จำนวน 2 รายการ

2,830.๓ 2,830.๓ เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค

72,830

ร้านณัฐพลไฮเทค

72,830

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

85

19/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ดลาคม 2563

ลำดับ งานท่จ่ดซ้ือหรือจัดจ่าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธิซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เสพ่ืและวันที่ 

ของสัญญา

85 ซื้อวัสดุการนพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,487.30 1,487.30 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผานข่อเสนอด้าน 86

/1,487.30 /1,487.30 เทคนิคและราคา 19/10/2563

86 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 10,000.00 10,0๓.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง จำกัด ผานขอเสนอดาน 87

/10,000 710,000 เทคนิคและราคา 20/10/2563

87 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,000.00 4,0๓.๓ เจาะจง บริษัท คอนดรักส ์อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฝานข่อเสนอด้าน 88

/4,000 74,000 เทคนิคและราคา 20/10/2563

88 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 725.00 725.00 เจาะจง บริษัท ทีพี ดรักส ์อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด บริษัท ทีพ ีดรักส ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำf ผ่านข่อเสนอด้าน 89

/725 7725 เทคนิคและราคา 20/10/2563

89 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,990.00 15,990.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข่อเสนอด้าน 90

จำนวน2 รายการ /15,990 715,990 เทคนิคและราคา 20/10/2563

90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน 1 รายการ 2,550.00 2,550.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผานข่อเสนอด้าน 91

/2,550 72,550 เทคนิคและราคา 20/10/2563

91 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 44,137.50 44,137.50 เจาะจง บริษัท เนช่ันแนลเฮลท์แคร์ชีสเท้มส ์จำกัด บริษัท เนช่ันแนลเฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จำกัร ผ่านข่อเสนอด้าน 92

/44,137.50 744,137.50 เทคนิคและราคา 20/10/2563

92 ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ 7,400.๓ 7,4๓.00 เจาะจง บริษัท โพส เฮลแคร์ จำกัด บริษัท โพส เฮลแคร ์จำกัด ผานข่อเสนอด้าน 93

/7,400 77,4๓ เทคนิคและราคา 20/10/2563

93 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ 34,403.50 34,403.50 เจาะจง บริษัท โอเร็กช ์เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กซ ์เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข่อเสนอด้าน 94

/34,403.50 734,403.50 เทคนิคและราคา 20/10/2563

94 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 9,990.๓ 9,990.๓ เจาะจง หจก. วีอาร ์ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต ผานข่อเสนอด้าน 95

/9,990 79,990 เทคนิคและราคา 20/10/2563

95 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,8๓.๓ 1,8๓.๓ เจาะจง บริษัท โกร๊ซ ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด บริษัท โกร๊ช ซัพพลาย ฒดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 96

/1,800 71,8๓ เทคนิคและราคา 20/10/2563

96 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 3 รายการ 6,550.๓ 6,550.00 เจาะจง หจก. กรึน เอ็ม ดี หจก. กรีน เอ็ม ดี ผ่านข้อเสนอด้าน 97

/6,550 76,550 เทคนิคและราคา 20/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ 

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่โด้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

เหตุผลท่ี 

ลัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ 

ขรงสัญญา

97 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 4,985.00 4,985.00 เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัส บริษัท อิเลฟเว่น พลัส ผ่านข้อเสนอด้าน 98

/4,985 /4,985 เทคนิคและราคา 8/4/19๓

98 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 10,700.00 10,7๓๓ เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผานข่อเสนอดาน 99

/10.700 /10,700 เทคนิคและราคา 20/10/2563

99 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 4,150.00 4,150๓ เจาะจง บริษัท ผูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเช่ียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1๓

/4,150 /4,150 เทคนิคและราคา 21/10/2563

100 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1,350.๓ 1,350๓ เจาะจง บริษัท ยูโทเช่ียน จำกัด บริษัท ยูโทเช่ียน จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 101

/1.350 /1,350 เทคนิคและราคา 21/10/2563

101 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 40,000.00 40,0๓.00 เจาะจง บริษัท มาซา แลบ จำกัด บริษัท มาซา แลบ จำกัด ผานข่อเสนอด้าน 102

/40,000 /40,000 เทคนิคและราคา 21/10/2563

102 ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,400.00 2,4๓.๓ เจาะจง หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโครเลียม หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโครเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 103

จำนวน 1 รายการ /2,400 /2,400 เทคนิคและราคฺา 21/10/2563

103 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 6,600.00 6,6๓.๓ เจาะจง บริษัท ไฟจีน็เทค จำกัด บริษัท ไฟจีนีเทค จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 104

/6,600 /6,600 เทคนิคและราคา 22/10/2563

104 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 10,486๓ 10,486.๓ เจาะจง บริษัท ดีทแฮส์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ ผานข่อเสนอด้าน 105

/10.486 /10,486 เทคนิคและราคา 22/10/2563

105 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1,198.40 1,198.40 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮส์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 106

/1,198.40 71,198.40 เทคนิคและราคา 26/10/2563

106 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 83,460๓ 83,460.๓ เจาะจง บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 107

/83,460 783,460 เทคนิคและราคา 26/10/2563

107 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 83,345.00 83,345๓ เจาะจง บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ ผานข่อเสนอด้าน 108

/83,345 783,345 เทคนิคและราคา 27/10/2563

108 ช้ือเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 134,000.00 134,0๓.๓ เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูลิคอลอินดัสตรี ผ่านข่อเสนอด้าน 109

/134,000 7134,000 เทคนิคและราคา 27/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ดุลาคม 2563

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ท1้ด้รับการคัดเลีอกและ 
ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ 

ขรงสัญญา

109 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 2,580.00 2,580.00 เจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 110

/2,580 /2,580 เทคนิคและราคา 28/10/2563

110 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 22,250.00 22,250.00 เจาะจง บริษัท ขุมชน๓สัชกรรม จำกัด บริษัท ขุมชน๓สัซกรรม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 111

/22,250 /22,250 เทคนิคและราคา 28/10/2563

111 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 2,782.00 2,782.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 112

/2,782 /2,782 เทคนิคและราคา 28/10/2563

112 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,494.00 4,494.00 เจาะจง บริษัท บ ีแอล ฮั้ว จำกัด บริษัท บ ีแอล ฮั้ว จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 113

/4,490 /4,490 เทคนิคและราคา 28/10/2563

113 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 59,920.00 59,920.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮส์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์เลจิสติกส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 114

/59,920 /59,920 เทคนิคและราคา 29/10/2563

114 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 7,147.60 7,147.60 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 115

/7,147.60 /7,147.60 เทคนิคและราคา 29/10/2563

115 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 58,280.00 58,280.00 เจาะจง บริษัท ที เอ็น ที เฮลทีแคร์ จำกัด บริษัท ที เอ็น ท ีเฮลท์แคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 116

/58,280 /58,280 เทคนิคและราคา 29/10/2563

116 ซื้อวัสดุการแพทยื จำนวน 1 รายการ 2,782.00 2,782.00 เจาะจง บริษัท เบตเตอร ์เมติคอลแคร ์จำกัด บริษัท เบตเตอร์ เมติคอลแคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 117

/2,782 /2,782 เทคนิคและราคา 29/10/2563

117 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 4,260.00 4,260.00 เจาะจง บริษัท ไอแคร ์เมดิคัล จำกัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 118

/4,260 /4,260 เทคนิคและราคา 29/10/2563

118 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 11 รายการ 15,637.50 15,637.50 เจาะจง บริษัท ไอแคร์ พดิคัล จำกัด บริษัท ไอแคร์ ฒดิคัล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 119

/15,637.50 715,637.50 เทคนิคและราคา 29/10/2563

119 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เจาะจง บริษัท ยูนิตี ้เด็นคัล จำกัด บริษัท ยูนิตี ้เด็นคัล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 120

/3,500 73,500 เทคนิคและราคา 30/10/2563

120 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ 2,700.00 2,700.00 เจาะจง บริษัท เอส ด ีทันตเวช (1988) จำกัด บริษัท เอส ด ีทันตเวช (1988) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 121

/2,700 72,700 เทคนิคและราคา 30/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัดนะ จังทวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคน 2563

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีช้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้'ที่1ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ่าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

121 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ 1,880.00 1,880.๓ เจาะจง บริษัท ไดรวัเด็นทั่ล อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไดรว์เด็นที่ล อินเตอร์ปอเรชั่น จำf ผ่านข้อเสนอด้าน 122

/1.880 71.880 เทคนิคและราคา 30/10/2563

122 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 2,889.00 2,889.๓ เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผานข่อเสนอด่าน 123

/2,889 72,889 เทคนิคและราคา 30/10/2563

123 ซื้อวัสดุท้นตกรรม จำนวน 1 รายการ 6,675.00 6,675.๓ เจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 124

/6,675 76,675 เทคนิคและราคา 30/10/2563

124 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 1,530.00 1,530.๓ เจาะจง บริษัท ชีทีเอ็ม โกลเบิล จำกัด บริษัท ชีทีเอ็ม โกลเบิล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 125

71,530 71,530 เทคนิคและราคา 30/10/2563

125 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 2,906.54 2,906.54 เจาะจง บริษัท ทันตสยาม บริษัท ทันตสยาม ผ่านข้อเสนอด้าน 126

/2,906.54 72,906.54 เทคนิคและราคา 30/10/2563

126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 898.80 898.80 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอต้าน 130

/898.80 7898.80 เทคนิคและราคา 30/10/2563

127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 2,364.70 2,364.70 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 131

/2,364.70 72,364.70 เทคนิคและราคา 30/10/2563

128 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 41,730.00 41,730.๓ เจาะจง บริษัท ณัทกฤช เฮลทัแคร์เซ็นเตอร ์จำกัด บริษัท ฌัทกฤช เฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 132

/41,730 741,730 เทคนิคและราคา 30/10/2563

129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน 1 รายการ 1,680.00 1,6๓.๓ เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 133

71,680 71,680 เทคนิคและราคา 30/10/2563

130 จ้างซ่อมครุภัณทัยานพาหนะ 2,311.20 2,311.20 เจาะจง หจก.สุพรรณการยาง หจก.สุพรรณการยาง ผ่านข้อเสนอด้าน 134

จำนวน 2 รายการ 72,311.20 72,311.20 เทคนิคและราคา 30/10/2563

131 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,400.00 2,4๓.๓ เจาะจง หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโครเลียม หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโครเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 143

จำนวน 1 รายการ 72,4๓ 72,4๓ เทคนิคและราคา 30/10/2563

132 ซื้อเวชภัฌทัมึโซ่ยา 2,225.60 2,225.60 เจาะจง บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล แกัส จำกัด บริษัท เอเชียอินด้สเตรียล แก๊ส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 135

จำนวน 2 รายการ 72,225.60 72,225.60 เทคนิคและราคา 30/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาสศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2563
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขทนละวันที่ 

จองสัญญา

133 ชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 79,527.75 79,527.75 เจาะจง บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 136

จำนวน 1 รายการ /79,527.75 /79,527.75 เทคนิคและราคา 30/10/2563

134 ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 38,420.00 38,420.00 เจาะจง หจก. ไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ หจก. ไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ ผ่านข้อเสนอด้าน 142

จำนวน 1 รายการ /38,420 /38,420 เทคนิคและราคา 30/10/2563

รวมเงินทั้งสิน 2,600,254.90
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U3MV2SB3 นระคาห

» I________ ชเ^^
สิ่งาาน.ทนต1ป่ผพาาด้-แสรผาน^ข8็^«าง(นนน1,,ท.1)1!1๗า1สอ1(พะ1,15,,'^^^พ!?!!1รร^^^^^^^^™1

ส่งทน'ทนสฟฺพ,าทา1»ท้»1เน1นพั3()|«5»(|1มม OTV1) น1£ช้า|ดือ,,ftUUWM 2563 Ii'iwuitn,าฅห'ตนะ 
เผยแพ•รํแผนกหซ็'ดฃ็อ4•ด!-,., iJis»i04uilit:,nm ห.ห, 2564 (โนหนาyiaห*แตน2)

พ«พฬพน &ต!5*,กษ l<!W ป่ร“กาต1าคา3'พ,หห๙1กหฟร่'''>««'+^'’'!wftw หํนพ ^.™oo nfง ดืานวิพาะทวต-ทหาร,ดืหห18aกด(ืe-bidding) โนพ,นา.

เ^8ง^ยนา0ใ«fl5,กา0ก)„]„ทต1 ตนาตโ^ .•1นาน 4 ๗8., ด้านวิ*น,ะทาต,าหา6,พห,8«๗ (E.

ilismflta*รารีสรเกน tfe) บุพกาตวิาคาดือ,าขด้mห่บา เรานาพ 1 าาบกา, ด้าบวิ*น,2กาต,าหา61ดืกห,aflnri^bidding) (โพพนาน1»ด้นทรา,,,,น) 
!!!Si1!?M?nIfl"ln“ ^ ม่*คาด,าคฬฺอทขด้บา ดืานาน 1 าานกา, ด้ามพปาะกาดาา๓ร,«กห80กเ1'(e-biddino) (โรง่หน้าบาร๊ด้นหาา,๗ 
(6รร)%ต,สะ1กษ ,10ง เ,1๓^ท๓<«■«^(ร1) ค^า^ท^าคาท.,ไต,,.ะตา,8ท.า,หางห118ตเร0ตด้า 6;,;,; ราน;;,;;น้วิพ;ก^■ทคา81รกห,8สทดื

ปาะทาศด้ดควิ!าะเกน แอ4 ปนกาดาากา6ดซ0ี*-เาด้ณ'ห่กทนพหน ํรำพาน ๒ รายกาา ด้านวิ* (e-bidding) โร.)พเทนาลทฺทฺมพแ!น,)
ประกาห,าคาท.า!ทา,*•ตดือทากัก,^กา,,,พ,น 8•านาน to ทบทา, ด้านวิ* (e-bidding) โร.)พยาน■พอท*;พ;;เบ
ประทาท4งหด้ตหวิระเทน แอ, ตานด้'เพ, ครฺก้พ,พาร;ะ] แอเพเทาพ โดนวิ*,คาพ,8าะ9; ปารรำ•ป 2563 '
ประทุาหดืพวิตครูสะ,ทน แองป,ะกาต,าทาชัตดือแสุตฺนวิโทห 6าน,น 4 หเทต 145 ร;ยิก,, ต้านวิ*ประกาต,,หาร,รก,„อ«ทด(้a-bidding) โทVเนานา^นหาณ 
ป,ะกาทชัพวิ'คหวิสะ,กน แอา IMUUW-il,ผนกา,วิตฃีอวิครท ป,ะ*ายึ.เบป,รนาท, พ.ห, (ใษพยานา฿อทนพาสสับ)
ปาะกาทรง่หวิตทวิสะ,กน แพ เผนแพ,■แผนกาาวิตดือ*ตรา,, ป,ะ9•าซ.เบน,ะนาท, พ.ท. i0<r*>tf (โ'แพนานา.อหฺมพ,สร'บ)

ฒ)พ;พน1',,11'51"5,,,ะ:!กเ} ,1ย' 1)1ะกาด'1า''1ช้า4ม!!,’า๗9กฟ้อคด้า“แำ'1*อ'|',5’,ส1)ผ >.«oo ‘•■•โง ต้านวิ*ป,ะทวต,าการเรกห,อflทสิ ่(e-bidding) โแพขานา,,

ป,ะกาตพนแพวิ,าคาก.า, ป,ะกาด,,คาราาบวิกา,V(อก,รอตด้,น,หวิอแห,ด้นน ราน1น ๖,พ00 ทวิ, (โ,งพน,บา.รทฺนพ,สร’น)

ร”’",,'’”’*™,4"",,'™
ด้นเทา;!";!11'ลศ!,',ะ'กษ 1^041)1ะ:กา®1าคพ้1"'1ห,'''เม!!กา1'โ®,1“อคด้าย,คโ0',’)9,1งํ'ง ■งา่แา« •> 'ทนก'ท ด้านริ*ป,ะกาด,พาร,รทห,อรทต(้e-bidding) โแพบาบา.

ป,รก,หรเนวิดหรีทะ,กน แพ พนแพวิแผนกา,ว๗ิอรพ-พ ประรำปี.,นปารนาท, พ.ท. toarteor (โแพบานา.อฺา;นพ,สด้น)
วิางปารทาหป,ะกาต,าคาวิดดือวัตตบวิโกท วิ,นาน 4 หนาต 14S Tiurm ต้านวิ*ป,ะกาด,;หาร,รทห,อรกรี' (e-bidtiing) ใแพบานา#รนหาญ
กันน,1ทนป^,11'1,1,สผกษ ป'*!:กวต1า®''โ''',1,'’,-1111,,','11'',8,11®05'9''®111,1,’‘'■ท'11,'ท1์นง, รรรนาน ® ฑบทแ ด้านวิ*ป,ะกาด,าคาชิ,รกห,อรทด้ (e-bidding) ใแพนานา.

ป,ะกาศวิ*หวิดหวิละ,กน,‘เพ พน,,พวิเพนก!าวิหดือวิดวิแ ปาะวิานาบป,ะนพ, 1,*พนานา8ด้นห,า-ฒน'
อฺพฺพTtS'u^,,,|a!:mU 11,05 ,]1๓าหยก,8ก เ11!;|ทดห«าโ1'"«»-"^ห1‘โ»ท‘«8ดต้พ|ตโพโพศนยิ ต้าน้วิร่ป'หกาหราหาร(รกท,อร๗ (e-bidding) โ,งพนาบา.

พยิพ"™รีพรร1ีกษ ^ Hmztmrnim-nm ป,ะกาด,าดาข้อด,กักา,,,พหป วิ,น,น to ,,1)กา, ด้านวิ*ป,ะก,ต,าหา8,รทห,8รกด้ (a-bidding) ใแ

ป,ะกาศวิงหวิดกวิระ,กน แพ พขนหา•(พนก-ทวิดด0ืวิดวิา., ประวิาปี.ท,ป,ะเทท, พ,ก.2564 (โแหขาบา*ด้นทาาาแน)
ป,ะกาหขังหวิดทวิสะ,กบ แพ พนนพวิ,พนทา,ชัดดื8*,วิแ น,ะวิาซงบป,รน,ก, พ,,1,2564 (โาง่พน้าบ;,;ด้นห;;,.เน้)
สิ่งาาน-ทนส,ปผ.ทาาต้า,รน.ทนวิดข้อวิดวิแ คานแบบ 8ข,.) ป,รวิา,ดื8น ด้นบาบน 2563 (รพ.ปรา.เท■กุ่)
สิ่งรานทนส,ปผ.การตำ,รน.ทนวิดดือวิดวิาง ดานแบบ .ข,.) ป,รวิา,ดือน รงหาหเ, 2563 (าห.ป™ต'กุ)
บ;;;พ;!r1*1™1 เ16งป’๓าค1า๓“าซีช1า«^น1 กสิ่แนาตาานต้นโ.งาดแ.ะ,มาหาาน วิ;น;น „ าายทา, ต้าบวิ*ป,ะกาต,าด,ร,รกห,อรกด ้(a-bidding) โางนา
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