
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖๓ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในสังกัดสำน้'กงานปลัดกระทรวงสารารณสุชุ)

ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสด ุโรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ป ี: ๓ พฤศจิกายน 1ร<£๖๓
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 ...........................................................................................................

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

1/V ____ 0) &/ &/
ผู้รับผดชอบการเท้ข้อมูล

(นางสาวจินตนา เทียนทอง)

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที ่๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผ้อน3ฺJตรับรอง

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลชื้นเผยแพร่

yA/Jtri r^t/nA}
(นางพันเดา สายทอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
วันที ่๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ที่......................  วันที ่...๒..พฤศจิก.าย.น...๒๕๖๓.......................
เรื่อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)

................................................... '..................................................

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เรื่องเดิม
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 

ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

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

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

จัดจ้าง (แบบสชร.๑ ) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
ข้อเลนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสชร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว 

ขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ www.ssko.moph.go.th. www.Sirattanahospital.go.th 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

๑.ลงนามเห็นชอบบันทีกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสชร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

http://www.Sirattanahospital.go.th


ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไวให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีจัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดชื้อหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอ 

ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายใวั้นโดยสรุป 
เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ 
จัดชื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. o ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑^๙^...................... วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแบบ สชร. ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไวให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดืฐ'น 

โดยใท้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายใวั้นโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาชนได้ดูตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุม้ติให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

อนุมัติ เแ] ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะช้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาท่ีตกลงช้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

1 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 105,000.00 105,000.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1

จำนวน 1 รายการ /105,000 7105,000 เทคนิคและราคา 1/10/2563

2 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 3,850.00 3,850.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 2

จำนวน 1 รายการ /3,850 73,850 เทคนิคและราคา 1/10/2563

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

ปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ /22,255 722,255 เทคนิคและราคา 1/10/2563

4 ชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ 37,500.00 37,500.00 เจาะจง บริษัท ริซ อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ริช อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 4

/37,500 737,500 เทคนิคและราคา 1/10/2563

5 ชื้อเวชภัณฑ์มีใช่ยา จำนวน 2 รายการ 4,600.00 4,600.00 เจาะจง ร้านก้าวไกลมาเก็ตติ้ง จำกัด ร้านก้าวไกลมาเก็ตด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 5

/4,600 74,600 เทคนิคและราคา 1/10/2563

6 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 2,340.00 2,340.00 เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี หจก. กรีน เอ็ม ดี ผ่านข้อเสนอด้าน 6

/2,340 72,340 เทคนิคและราคา 1/10/2563

7 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 39,000.00 39,000.00 เจาะจง หจก. เอ็น อ ีเมดิคอล หจก. เอ็น อ ีฌดิคอล ผ่านข้อเสนอด้าน 7

/39,000 739,000 เทคนิคและราคา 1/10/2563

8 ชื้อวัสดุประกอบอะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ 12,000.00 12,000.00 เจาะจง บริษัท ไพออริตี ้แคร ์โปรดักส ์จำกัด บริษัท ไพออริสั แคร ์โปรดักส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 8

การแพทย ์จำนวน 1 รายการ /12,000 712,000 เทคนิคและราคา 1/10/2563

9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง 24,850.00 24,850.00 เจาะจง ร้านสมศักดิใดนาโม ร้านสมศักดี้ไดนาโม ผ่านข้อเสนอด้าน 9

จำนวน 9 รายการ /24,850 724,850 เทคนิคและราคา 1/10/2563

10 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1รายการ 3,136.00 3,136.00 เจาะจง ร้านจันทร์มณีเลิศก่อสร้าง ร้านจันทร์มณีเลิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 10

/3,136 73,136 เทคนิคและราคา 1/10/2563

11 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 13,500.00 13,500.00 เจาะจง หจก. แอล บ ีเอส แลบอเตอรี่ หจก. แอล บ ีเอส แลบอเตอรี่ ผ่านข้อเสนอด้าน 11

713,500 713,500 เทคนิคและราคา 2/10/2563

12 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 64,725.00 64,725.00 เจาะจง บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 12

764,725 764,725 เทคนิคและราคา 2/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีช้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี เลขที่และวับที่
หรือจ้าง หรือิจืาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซอหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

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

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

14 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 34,660.00 34,660.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูลิคอลอินดัสตรี้ ผ่านข้อเสนอด้าน 14

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

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

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

16 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท เมดไลน ์จำกัด บริษัท เมดไลน ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 16

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

17 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 7,500.00 7,500.00 เจาะจง บริษัท คอนดรักส ์อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผ่านข้อเสนอด้าน 17

77,500 77,500 เทคนิคและราคา 2/10/2563

18 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ 112,360.00 112,360.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 18

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

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

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

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

73,370 73,370 เทคนิคและราคา 2/10/2563

21 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,280.00 4,280.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 21

74,280 74,280 เทคนิคและราคา 5/10/2563

22 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 30,005.00 30,005.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 22

730,005 730,005 เทคนิคและราคา 5/10/2563

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



สรุปการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือชัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันท่ี 

ของสัญญา

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

/2,200 72,200 เทคนิคและราคา 5/10/2563

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

/2,899.60 72,899.60 เทคนิคและราคา 5/10/2563

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

/3,816 73,816 เทคนิคและราคา 5/10/2563

28 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 40,446.00 40,446.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร้เลจิสติกส์ ผานข่อเสนอด้าน 28

/40,446 740,446 เทคนิคและราคา 5/10/2563

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

/6,206 76,206 เทคนิคและราคา 5/10/2563

30 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 7,222.00 7,222.00 เจาะจง บริษัท อาร์เอ็กช์ จำกัด บริษัท อาร์เอ็กซ ์จำกัด ผ่านข่อเสนอด้าน 30

/7,222 77,222 เทคนิคและราคา 5/10/2563

31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 10,700.00 10,700.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 31

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

32 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 10,625.00 10,625.00 เจาะจง บริษัท เหิเร์มเมอร ์จำกัด บริษัท เฟิร์มฒอร ์จำกัด ผานข่อเสนอดาน 32

710,625 710,625 เทคนิคและราคา 5/10/2563

33 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 28,355.00 28,355.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข่อเสนอด้าน 33

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

34 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 79,500.00 79,500.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิซายน์ หจก. อาร ์แอนด์ บ ีเมดิชายน์ ผ่านข่อเสนอด้าน 34

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

35 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ 53,100.00 53,100.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิซายน์ หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิซายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 35

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

36 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เจาะจง ร้าน'ป้มดอกไม้สด ร้านป้มดอกไม้สด ผ่านข้อเสนอด้าม 36

71,000 71,000 เทคนิคและราคา 7/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายซ่ีอผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันท่ี

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

37 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1,000.00 1,000.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผานข่อเสนอด้าน 41

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

38 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,440.00 1,440.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผานข่อเสนอด้าน 42

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

39 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าตํ่ากว่าเกณ'ท์ 1,680.00 1,680.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผานข์อเสนอด้าน 43

จำนวน 1 รายการ /1.680 /1,680 เทคนิคและราคา 8/10/2563

40 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,960.00 1,960.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 44

จำนวน 2 รายการ /1,960 /1,960 เทคนิคและราคา 8/10/2563

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

จำนวน 1 รายการ /35,000 /35,000 เทคนิคและราคา 8/10/2563

42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20,544.00 20,544.00 เจาะจง บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด บริษัท สยามยูเบียน เคมีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 46

จำนวน 3 รายการ /20,544 /20,544 เทคนิคและราคา 8/10/2563

43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,850.00 1,850.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ฝานข่อเสนอด้าน 47

จำนวน 2 รายการ /1,850 /1,850 เทคนิคและราคา 8/10/2563

44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00 1,200.00 เจาะจง หจก. จีพือ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข่อเสนอด้าน 50

จำนวน 1 รายการ /1,200 /1,200 เทคนิคและราคา 8/10/2563

45 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 19,000.00 19,000.00 เจาะจง บริษัท ไพออริตี ้แคร ์โปรดักส ์จำกัด บริษัท ไพออริตี้ แคร ์โปรดักส ์จำกัด ผานข่อเสนอด้าน 52

/19,000 719,000 เทคนิคและราคา 8/10/2563

46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19,300.00 19,300.00 เจาะจง จีเนียลอินเตอร์มาเก็ตติ้ง จำกัด จีเนียลอินเตอร์มาเก็ตติ้ง จำกัด ผ่านข่อเสนอด้าน 53

จำนวน 4 รายการ /19,300 719,300 เทคนิคและราคา 8/10/2563

47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน 1 รายการ 1,990.00 1,990.00 เจาะจง บริษัท ที. ที. คอม จำกัด บริษัท ที. ที. คอม จำกัด ผ่านข่อเสนอด้าน 54

/1,990 71,990 เทคนิคและราคา 8/10/2563

48 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 9,630.00 9,630.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผานข่อเสนอดาน 61

/9,630 79,630 เทคนิคและราคา 12/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานท่ีจัดช้ือหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ ราคากลาง วิธีชื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่แลรวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ชองสัญญา

49 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 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 ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผานข่อเสนอด้าน 63

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

51 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 4,200.00 4,200.00 เจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด บริษัท แอม เบส พลัส 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 ผ่านข่อเสนอด้าน 65

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

53 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 2,140.00 2,140.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮส์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอรืโลจิสติกส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 66

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

54 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 9,480.00 9,480.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข่อเสนอด้าน 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 ผานข่อเสนอด้าน 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 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผานข่อเสนอด้าน 69

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

57 ชื้อวัสดุวิทยาศาสดตร์ 5,340.00 5,340.00 เจาะจง บริษัท เอ็ม พ ีเมด กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็ม พี ฌด กรุ๊ป จำกัด ผ่านข่อเสนอด้าน 70

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

58 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 24 รายการ 161,180.46 161,180.46 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผ่านข่อเสนอด้าน 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 17,750.00 เจาะจง บริษัท ชีฟาม จำกัด บริษัท ซีฟาม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 39

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



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะช้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

61 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 6,350.00 6,350.00 เจาะจง บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาข ีจำกัด บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาซี จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 40

/6,350 76,350 เทคนิคและราคา 7/10/2563

62 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 30,027.50 30,027.50 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอี เอ็นเตอร1์พรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 51

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

63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 16,500.00 16,500.00 เจาะจง หจก.ซี เอ็น ที เมดิคอล โปรดักส์ หจก.ซ ีเอ็น ท ีเมดิคอล โปรดักส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 55

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

64 ชื้อวัสดุลำนักงาน จำนวน 1 รายการ 9,500.00 9,500.00 เจาะจง หจก. ภาสิน หจก. ภาสิน ผ่านข้อเสนอด้าน 56

79,500 79,500 เทคนิคและราคา 8/10/2563

65 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 26,875.00 26,875.00 เจาะจง บริษัท เอส. พี. เอส. เมดิคอล จำกัด บริษัท เอส. พี. เอส. เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 57

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

66 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 5,400.00 5,400.00 เจาะจง บริษัท ว ีแอนด ์ดีจ ีกรุงเทพฯ จำกัด บริษัท ว ีแอนด์ ดีจ ีกรุงเทพฯ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 58

75,400 75,400 เทคนิคและราคา 8/10/2563

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

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

68 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1,750.00 1,750.00 เจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส ผ่านข้อเสนอด้าน 60

71,750 71,750 เทคนิคและราคา 8/10/2563

69 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์จำนวน 8 รายการ 79,400.00 79,4๓.00 เจาะจง บริษัท กริฟหิเนอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 71

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

70 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,000.00 3,0๓.00 เจาะจง บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 72

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

71 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 17,892.00 17,892.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติกฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติกฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 73

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

72 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,494.00 4,494.00 เจาะจง บริษัท ยูนิซัน จำกัด บริษัท ยูนิซัน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 74

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



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตลาคม 2563

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือิจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

73 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 8,420.00 8,420.00 เจาะจง บริษัท ทีพ ีดรัก แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด บริษัท ทีพ ีดรัก แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 75

/8,420 78,420 เทคนิคและราคา 14/10/2563

74 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 650.00 650.00 เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านข้อเสนอด้าน 76

/650 7650 เทคนิคและราคา 14/10/2563

75 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 8,500.00 8,5๓.00 เจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 77

/8,500 78,500 เทคนิคและราคา 14/10/2563

76 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 300.00 300.00 เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านข้อเสนอด้าน 78

/300 7300 เทคนิคและราคา 14/10/2563

77 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 6,400.00 6,400.00 เจาะจง บริษัทโปรเฟสชั่นแนลเมดิคอลชายน์ จำกัด บริษัทโปรเฟสชั่นแนลฌดิคอลซายน ์จำก้ ผ่านข้อเสนอด้าน 79

/6,400 76,400 เทคนิคและราคา 15/10/2563

78 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ 37,295.00 37,295.00 เจาะจง บริษัท โฟลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โฟลิฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 80

/37,295 737,295 เทคนิคและราคา 16/10/2563

79 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 17,500.00 17,500.00 เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี ผ่านข้อเสนอด้าน 81

717,500 717,500 เทคนิคและราคา 16/10/2563

80 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เจาะจง ร้านป้มดอกไม้สด ร้านป้มดอกไม้สด ผ่านข้อเสนอด้าน 82

71,000 71,000 เทคนิคและราคา 19/10/2563

81 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,420.00 12,420.00 เจาะจง หจก. ศรีสะเกษการพิมพ์ หจก. ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 83

จำนวน 11 รายการ 712,420 712,420 เทคนิคและราคา 19/10/2563

82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,172.55 3,172.55 เจาะจง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 84

จำนวน5 รายการ 73,172.55 73,172.55 เทคนิคและราคา 19/10/2563

83 จ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียง 12,900.00 12,900.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 85

จำนวน 4 รายการ 712,900 712,900 เทคนิคและราคา 19/10/2563

84 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,830.00 2,830.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านฌัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 85

จำนวน 2 รายการ 72,830 72,830 เทคนิคและราคา 19/10/2563



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

85 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,487.30 1,487.30 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 86

/1,487.30 71,487.30 เทคนิคและราคา 19/10/2563

86 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 87

/lO.OOO 710,000 เทคนิคและราคา 20/10/2563

87 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เจาะจง บริษัท คอนดรักส ์อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท คอนดรักส ์อินเตอร์เนช่ันแนล ผ่านข้อเสนอต้าน 88

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

88 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 725.00 725.00 เจาะจง บริษัท ทีพ ีดรักส ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ทีพ ีดรักส ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำf ผ่านข้อเสนอด้าน 89

/725 7725 เทคนิคและราคา 20/10/2563

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

จำนวน 2 รายการ 715,990 715,990 เทคนิคและราคา 20/10/2563

90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 2,550.00 2,550.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 91

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

91 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 3 รายการ 44,137.50 44,137.50 เจาะจง บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ซิสเท็มส ์จำกัด บริษัท เนชํ่นแนลเฮลท์แคร์ซิสเทีมส ์จำกัร ผ่านข้อเสนอด้าน 92

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

92 ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ 7,400.00 7,400.00 เจาะจง บริษัท โพส เฮลแคร์ จำกัด บริษัท โพส เฮลแคร์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 93

77,400 77,400 เทคนิคและราคา 20/10/2563

93 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 9 รายการ 34,403.50 34,403.50 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 94

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

94 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 9,990.00 9,990.00 เจาะจง หจก. วีอาร ์ซัพพอร์ต หจก. วีอาร ์ซัพพอร์ต ผ่านข้อเสนอด้าน 95

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

95 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 เจาะจง บริษัท โกร๊ซ ซัพพลาย ฌดิคอล จำกัด บริษัท โกรีซ ชัพพลาย ฌดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 96

71,800 71,800 เทคนิคและราคา 20/10/2563

96 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 3 รายการ 6,550.00 6,550.00 เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี หจก. กรีน เอ็ม ดี ผานข้อเสนอด้าน 97

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



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผูทิได้รับการคัดเลึอกและ 
ราคาท่ีตกลงช้ือหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

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

/4,985 74,985 เทคนิคและราคา 8/4/1900

98 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 10,700.00 10,700.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 99

/10J00 710,700 เทคนิคและราคา 20/10/2563

99 ซื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 4,150.00 4,150.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ผูโทเปียน จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 100

/4,150 74,150 เทคนิคและราคา 21/10/2563

100 ซื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1,350.00 1,350.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ผูโทเปียน จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 101

/1,350 71,350 เทคนิคและราคา 21/10/2563

101 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 40,000.00 40,000.00 เจาะจง บริษัท มาซา แลบ จำกัด บริษัท มาชา แลบ จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 102

/40,000 740,000 เทคนิคและราคา 21/10/2563

102 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,400.00 2,400.00 เจาะจง หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโครเลียม หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโครเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 103

จำนวน 1 รายการ. /2,400 72,400 เทคนิคและราคา 21/10/2563

103 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 6,600.00 6,600.00 เจาะจง บริษัท ไฟจีนีเทค จำกัด บริษัท ไฟจีนีเทค จำกัด ผานข่อเสนอด้าน 104

/6,600 76,600 เทคนิคและราคา 22/10/2563

104 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 10,486.00 10,486.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 105

710,486 710,486 เทคนิคและราคา 22/10/2563

105 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1,198.40 1,198.40 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ ผานข่อเสนอดาน 106

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

106 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 83,460.00 83,460.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผานข่อเสนอด้าน 107

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

107 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 83,345.00 83,345.00 เจาะจง บริษัท เยอเนอรัล รอสปิตัล โปรดักส์ บริษัท เยอเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 108

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

108 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 134,000.00 134,000.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรึ ผานข่อเสนอด้าน 109

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



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และ:วันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ดัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

109 ชื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 2,580.00 2,580.00 เจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จำกัด ผานข่อเสนอด่าน 110

/2,580 72,580 เทคนิคและราคา 28/10/2563

110 ชื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 22,250.00 22,250.00 เจาะจง บริษัท ขุมชนเภสัชกรรม จำกัด บริษัท ขุมชนเภสัชกรรม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 111

/22,250 722,250 เทคนิคและราคา 28/10/2563

111 ชื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 2,782.00 2,782.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผานข้อเสนอด่าน 112

/2,782 72,782 เทคนิคและราคา 28/10/2563

112 ชื้อเวขภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,494.00 4,494.00 เจาะจง บริษัท บ ีแอล ฮั้ว จำกัด บริษัท บ ีแอล ฮั้ว จำกัด ผานข้อเสนอด่าน 113

/4,490 74,490 เทคนิคและราคา 28/10/2563

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

/59,920 759,920 เทคนิคและราคา 29/10/2563

114 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 7,147.60 7,147.60 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์!ลจิสติกส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 115

/7,147.60 77,147.60 เทคนิคและราคา 29/10/2563

115 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 58,280.00 58,280.00 เจาะจง บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด ผานข้อเสนอด้าน 116

/58,280 758,280 เทคนิคและราคา 29/10/2563

116 ชื้อวัสดุการแพทร จำนวน 1 รายการ 2,782.00 2,782.00 เจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมติคอลแคร ์จำกัด บริษัท เบตเตอร์ เมติคอลแคร ์จำกัด ผานขอเสนอด่าน 117

/2,782 72,782 เทคนิคและราคา 29/10/2563

117 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 4,260.00 4,260.00 เจาะจง บริษัท ไอแคร์ ฒดิคัล จำกัด บริษัท ไอแคร๎ พดิคัล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 118

/4,260 74,260 เทคนิคและราคา 29/10/2563

118 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 15,637.50 15,637.50 เจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด บริษัท ไอแคร ์เมดิคัล จำกัด ผานข้อเสนอด่าน 119

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

119 ชื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 3,500.00 3,5๓.00 เจาะจง บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด บริษัท ยูนิตี ้เด็นคัล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 120

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

120 ชื้อวัสดุท้นตกรรม จำนวน 3 รายการ 2,700.00 2,700.00 เจาะจง บริษัท เอส ด ีทันตเวช (1988) จำกัด บริษัท เอส ด ีท้นตเวช (1988) จำกัด ผานข้อเสนอดาน 121

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



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอ'บเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทึ๋โด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง ดัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

121 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ 1,880.00 1,880.00 เจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นทั่ล อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไดรว์เด็นทั่ล อินเตอร์ปอเรชื่'น จำf ผ่านข้อเสนอด้าน 122

/1.880 71.880 เทคนิคและราคา 30/10/2563

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

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

123 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 6,675.00 6,675.00 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 1,530.00 เจาะจง บริษัท ซีทีแม โกลณิล จำกัด บริษัท ซีทีแม โกลเบิล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 125

/1,530 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 ผ่านข้อเสนอด้าน 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 41,730.00 เจาะจง บริษัท ณัทกฤช เฮลทัแคร์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ณัทกฤช เฮลท์แคร์เซ็นเตอร ์จำกั^ ผ่านข้อเสนอด้าน 132

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

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

/1,680 71,680 เทคนิคและราคา 30/10/2563

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

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

131 ชื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 2,400.00 2,400.00 เจาะจง หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโครเลียม หจก. มนตร ีพีเอีมแอลปิโครเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 143

จำนวน 1 รายการ /2,400 72,400 เทคนิคและราคา 30/10/2563

132 ชื้อเวชภัณฑ์มิใซ่ยา 2,225.60 2,225.60 เจาะจง บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด บริษัท เอเชียอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 135

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



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ งานท่ีจัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ 

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

%/csM di

ผู้ทีไดรบการคดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

ลัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ 

ของสัญญา

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 /า9,52า.าร เทคนิคและราคา 30/10/2563

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

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

รวมเงินทั้งสิ้น 2,600,254.90
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ข้อเ^อง

โรงพยาบาลศรี?'รดนะ

ส่งรายงานสชุปผลการดำเนินงานจัดซ์อจัดจำง(แบบ สขร.1) ประดำเดือนลุลาคม 2563 
โรงพยาบาลศรี?ตนะ

างเรนงนประมาผเฟ้องดํน

เรนเส่นอทเทรอ

ฟอเองฬปอมงาน

2,600,254.90

jintanakhnthd5@hotmail.com

182 ม.15 ต.ศรีแกำ อ.ศรี?ตนะ จ.ศรีสะเทษ 33240

พึ TOR วันที่ประกาศ วันสินสุดการประกาศ
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ป็ข้/11/2563 ปใ!:กาศจัตฃ์อจัดจ่ำง

^ำวใเระกว,/าา?ท/ 5AKET PR0VfN(7!AT. punne: HEAT.TIT
พ่าาษงานลาฟ่ผ«๓ร้ดิำแในงานิ?ติชิ8ชั*1ชัา4(1เมิฆ ิสิขิริ.!)ปี1ะข็าเสทนV(ฤต?กานพ 2563 โวงพนาบารศพตนะ:

ส่งวายงานสาปผอกทตำเนิน ทน»ดข้9พั4าง(แบฆ สขา.1) ประทํแร!)พพ้น,โยน 2563 โรงหยาบารทารัตนะ
เผขแพว่แผนกาาชัตข้อ’รRiาง ปวะท่&งนปวะ;พาณ พ.ค. 2564 (โรงพนานาอครัรัตนะ)
ปวะกาทfงุหาดหรัละเทษ เวอง ประกาดวาคาช้า)เหพาบรํกาวฟอกเลํอตต้านเครีองาตเท้นพ ช้านาน ■0.«00 คเง ต้าน')รปวะกาดวาคาธเรกหรอaกร ์(e-bidding) ใวงหนานา# 
อฺทฺพหาฟต็น
ปวะกาศรังหรัดศ'ว่ตะเทษ เรัอง ูปาะกาคาากาข้อควฺต้[นท่กาวนพห!] เคร่องวเานหานโรชนิดคาบคฺ}เปร).ทตว ขนาดใหญ ่ช้านาน 4 เกข้อง ต้านวิรนวะกาดวาคารเรกหวอนิกส ่(E- 
bidding) โวงหนาบา#!พ้หวรักน
ปาะกาดรังหรัดศข้รเะเกษ (ข้อง ประกาลาาคาข้อเาชก็'!น-ท่นา ช้านาน 1 รานกาว ต้านวิรป•ระกาดราคารเร็กหวอนิกสิ่ (e-bidding) (โ'รงหนาเท#ทนทวารแย่)
ประกาศรังหรัดคข้สะเกษ เข้อ-) ประกาดราคาข็อเาชก็ณ•ปบา ช้านาน 1 รายการ ต้านวิรประกวดราทาร(เกทรอนิกส์ (e-bidding) ({รงหนาเท#กันทวารแนโ
ประทฺรฺทฺรังหรัดศข้ตะเกน เข้อง ประกวดราคาข้อทขกัณ'ฟ{บา) กฒฺยารักษาโรคทางโตแระสารอาหารทางห#อดเรอดดำ ช้านาแ a รานกาว ต้านวิรนระกวดราคารเรกทรอนิกส์ 
(e-bidding)
ประกาศรังแรัคทวิสะเกษ เข้ย.) ประกาดราคารัดข้อศวกั(นทํกาวแหทน' ช้านาน to วานการ ต้านวิร (e-bidding) โางหนาบา#อฺหแพรฟ!รัน 
ประกาศราคากรร เการรัดข้อครุ!)1ทเฑ่การแหทน' ช้านาน b รานการ ต้านวิร (e-bidding) โบพนาบารอหุนหรฝ็สัน 
ปาะกาศรังหรัตศวิระเกน เรือ) ขายฟ'สด ครุกัพาพารล แข้อนสภาพ โลนวิรเฉาพเทะ’*ง ปาะช้าป ็2563"
ประกาศรังหวัดคข้สะเกน เข้ธ)ประกาดาาคารัดข้อๅ•'รดมวิโกค ช้านาน 4 หนวด 145 รายการ ต้านวิ*ประกาตราศรรเรกทรอนิกส์ (e-bidding) โบพยาบาล!(แหาฤเ 
ประกโศรัทเรัดควิสะเกน เข้อง เผนแพร่แผนการรัดข้อรัดรัาง ประช้า!)งบประนาพ พ.ศ. toa-oo: (โบพนาบา#อุหุนพาฟตัน)
ปาะก)ศร้'เหรัด.าข้สะเกน เข้อง เผยแพร่แผนการ'รัตข้อรัตอ้าง ประช้า!)งบปาะมาพ พ.ค. toe^jai (โบพนาบาทอหุนพร)รสัน)
ร่บประกาศร-)หวัดศวิสะเกน เข้ยเ ประกาดราคาทังบวิการฟอกเสือดด้านเกข้องโตเท้นน ช้านาน โ,,woo คข้ง ต''ายวิรประทวดราคาอแทหรอนิกส ์(e-bidding) โบพนามา# 
อฺหฺมพรฟสัน
ประกาศเผยแพร่ราคากราง ประกาดราคาทังนข้กาาฟอทเรอลด้ายเกข้องโหเดนน ทันวน ๖1„00 กรเ (โบพยานารอฺหุเ)พวสสัน)
ประกาตรังหวัดควิละเกน เข้อง ปาะกาศฟุขนะการเสนอราคา ปาะกวดราคาข้อทชกัทเท่นาทพุ่)นาคาามด้นโ#สต118ะ(บาหวาน ทันวน m รานทาา ด้านวิข้ประทาควาทา 
รเ!กทรอนิกส ์(e-bidding) ใบพนามารอุทุมพรฟิสัน
ประกาศรังหวัดศวิระเทษ เข้อง ปาะกาดาาคารัางเหนาบวิการฟอกเสือดด้วนเกข้องโดเดนน ช้านาน ร, รานการ ด้ายวิรประกวดราคารเสิกทรอนิกส์ (e-bidding) โบพนาบา#
กันหรารนน'
ประกาศรังหวัดคข้สะเกน เข้อง เผยแพร่แผนการรัดข้อรัดรับ ประช้า)]งบประนาพ พ. f), toerba- (โบพนาบา#ยฺหุนพาสสัน)
ร่บประกาศประกาดาากาชัดข้อวัสดุบข้โกศ อ่านาน 4 หนวด 145 รายการ ด้วยวิรประกวดราศารเรททรอนิกส ์(e-bidding) โบพนานารท)นหาญ่
ร่างประกาศรังหวัดศวิละเกน เข้อง ปาะกาดราการับเหมานวิการฟอกเสือรเด้าบเกข้องโตเดน}) ช้านาน ร, บนการ ด้ายวิรประกวดราคารเรกทรอนิกส ์(e-bidding) โรงหนาบา# 
ท้นทาาามน'
ประกาศรังหรัตศวิ#ะเกน เข้พ เผนแพร่แผนการชัดข้อรัตทัง ประช้ายึงนประมา(น loceote โบพนานา#ก้นหรารง)ป
ประกาศรังหวัดศข้สะเกน เข้อง ประกาศนทเรก ประกาดร-)คารับเหนานวิการฟ่อกเรัอดต้ๆยเคข้องโตเสนบ ด้านวิ?รปวะกาดราคาฐเ#กทรอนิกส ์(e-bidding) ใบพนาเท# 
อุทุมพรพสัข
ประกาศชังหวัดครึสูะเกน เข้อง ปาะกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดาาคาข้อควฺกัทเท่กาาแพทย์ ช้าเทน. ๒ รายการ ด้านวิรประทวดราคารเรกทรอนิกส ์(e-bidding) ใบ 
พนาบา#อุทุมพรฟตัน
ป'ระทากรังหวัดศข้สะเกน เข้อง เผยแพร่แผนก)รชัคข้อรัดรับ ประช้า!]งบประมาณ พ. ก.2564 (ใบพนามา#ท้นหรารมย์)
ประกากรังหรัร่เศวิสะเกน เข้ยง เผยแพร่แผนกาวรักข็อรัครับ ประช้าปีงนประมาณ พ.ท.2564 (โรงพนานา#ท้นทรารมย์)
ส่งรานงานสรุปพรการ#)เนินงานอ้*เอรัดรับ คามแนม ตท.1 ประช้าเฟิอน กันนานน 2563 (รพ.ปรบก'กุ)
ส่งราน-งานสร,ปผทการดำเนินงานรัดข้อรัดทัง คามแบน ลขา.1 ประช้าเดือน ตังหาคม 2563 (รพ.ปาบก'กุ)
ปาะกากรังหวัคฺตรีสะเกน เข้องประกวดราคานาข้อเวชกัณท่บา กลุ่มยาความต้นโลดตน#ะเบาหา)น ทันวน „ รานการ ด้วนวิรัประกาดราคารแททรอนิทส ์(e-bidding) โบบา 
บา#อุทุมพรฟิสัน

ฒ
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