
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ป ี: ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ ะ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัต่นะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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

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

ผ้รับผิดชอบการให้ข้อมล

(นางสาวจินตนา เทียนทอง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที ่๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผ้อนุมัติรับรอง

(นางสาวพลรัตนํดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่

พบ no\)
(นางพันฐิดา สายทอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกฃ้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จงหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔<£๖๗ ๗๑๔0 ต่อ ๑๑๑
^..??.ก...9.9.ต}.!??.:๓°®/.............................  วันที่ ..๓๐.พ.คู.ศจิฎายน ๒๔๖๓
เรอง .!อ.®^า.ต.น0.า.เ.เ.บ.^ส1ปผลการด0าเ^นงานอํด^อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๓ (แบบสฃร.๑)

.เ^รแพองหนายงาน.............................................................................................

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่องเดิม

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่ๅวสารของราชการ เรอีง กำหนดให้ข้อมูลฃ่าาสาร 
ที่เกี่ยวซ้องกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหนวยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าาที่ห้องจัดใรั(ห้ประชาชใ] 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ด_ ๖๕๔๐ กำหนดให้หบ่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหบ่วยงาyfฐเปน็รายแ;อนทกุๆ เ|อน โดยฏีรายละเฏยึด 
เกยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรขนีกำหรับการ 

ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร. ๑)
ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทัวไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซ้ือ 

จัดจ้าง (แบบสขร.๑ ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
ข้อเลนล

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาดของคณะกรรนการซอัมลู 

ข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดืกน 

พฤศจิกายน ๒๔๖๓ (แบบสชร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างๆ คังกล'าว 

ขออนุญาตนาแผนการจัดซอจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ประกาศเผยแพร่บนเวบไซตของหน่วยงานท yyvwv.ssko.moph.go.fh. vwvw.Sirattanahnqpital.PQ.th 
ตามที่แนบมาพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้[ปรด 

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ืฏจัตจ้างในรอบเดือน 

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

ลงชื่อ <๘^)
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕:๖๓ (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไวให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอ 

ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายาว้ันโดยสรุป 

เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง 

ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายพิงศนาถ หาญเจริญพิพัฒนํ)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ท ศก ๐๐๓!£>.๓๐๑/พ วันที ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไวให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ ผู้Iต้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายน้ันโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต ์โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาชนได้ซิตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมัติให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ๔>
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอ'บเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

1 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 92,020.00 92,020.00 เจาะจง บริษัท ดึเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 145

/92,020 /92,020 เทคนิคและราคา 2/11/2563

2 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 5,400.00 5,400.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 146

/5,400 /5,400 เทคนิคและราคา 2/11/2563

3 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เจาะจง บริษัท ๓สัชกรรม เค.บี. จำกัด บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 147

/6,000 /6,000 เทคนิคและราคา 2/11/2563

4 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 69,336.00 69,336.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 148

/69,336 /69,336 เทคนิคและราคา 2/11/2563

5 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 32,100.00 32,100.00 เจาะจง บริษัท ซิลสิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 149

/32,100 /32,100 เทคนิคและราคา 2/11/2563

6 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 6,400.00 6,400.00 เจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แชลฌดิคอลอินดัสตรี้ จำพั บริษัท ยูนิเวอร์แชลเมดิคอลอินดัสตรี ้จำ f ผ่านข้อเสนอด้าน 150

/6,400 /6,400 เทคนิคและราคา. 2/11/2563

7 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 3,895.00 3,895.00 เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี ผ่านข้อเสนอด้าน 151

/3,895 /3,895 เทคนิคและราคา 3/11/2563

8 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,400.00 3,400.00 เจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ จำกัด บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี ่จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 152

/3,400 /3,400 เทคนิคและราคา 3/11/2563

9 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 302,800.00 302,800.00 เจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จำกัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 153

/302,800 /302,800 เทคนิคและราคา 3/11/2563

10 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 780.00 780.00 เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลสอราทอรี่ส์ (1969) บริษัท ที.พี.ดรัก แลลอราทอรี่ส ์(1969) ผ่านข้อเสนอด้าน 154

/780 /780 เทคนิคและราคา 3/11/2563

11 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนลิค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 155

/3,000 /3,000 เทคนิคและราคา 3/11/2563

12 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 3,250.00 3,250.00 เจาะจง บริษัท เอฟ ซ ีพี จำกัด บริษัท เอฟ ช ีพี จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 156

/3,250 /3,250 เทคนิคและราคา 3/11/2563



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2563

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

13 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,487.30 1,487.30 เจาะจง บริษัท ชิลสิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 157

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

14 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 59,278.00 59,278.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช ์เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 158

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

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

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

16 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 12,840.00 12,840.00 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 13,500.00 เจาะจง บริษัท แอมเลส พลัส จำกัด บริษัท แอมเลส พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 161

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

18 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 2,400.00 2,400.00 เจาะจง บริษัท ย ูพ ีเมดิคอล ซอสเตอร ์จำกัด บริษัท ย ูพ ีเมดิคอล ชอลเตอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 162

72,400 72,400 เทคนิคและราคา 3/11/2563

19 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 9,000.00 9,000.00 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 6,750.00 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 70,620.00 เจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลพ์แคร์ซิลเท่มส ์จำกัด บริษัท เนชั่นแนล เฮลท่แคร์ซิลเท่มส ์จำ f ผ่านข้อเสนอด้าน 165

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

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

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

23 จ้างซ่อมบำรุงเครือ่งปันไฟ 47,500.00 47,500.00 เจาะจง ร้านรุ่งเจริญ ร้านรุ่งเจริญ ผ่านข้อเสนอด้าน 167

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

24 จ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน 21,800.00 21,800.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 168

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



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2563

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ 

ขอ4สัญญา

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

/9,400 79,400 เทคนิคและราคา 3/11/2563

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

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

27 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ 18,705.00 18,705.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 171

/18,705 718,705 เทคนิคและราคา 4/11/2563

28 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 25 รายการ 237,959.98 237,959.98 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 172

/237,959.98 7237,959.98 เทคนิคและราคา 4/11/2563

29 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์จำนวน 2 รายการ 24,836.40 24,836.40 เจาะจง บริษัท ท็อปชายน์เมด จำกัด บริษัท ท็อปชายน์ฌด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 173

/24,836.40 724,836.40 เทคนิคและราคา 4/11/2563

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

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

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

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

32 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 4,600.00 4,600.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 176

74,600 74,600 เทคนิคและราคา 5/11/2563

33 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์จำนวน 8 รายการ 91,000.00 91,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟิเนอสติกส ์จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติกส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 178

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

34 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 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 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 380.00 380.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 183

จำนวน 1 รายการ 7380 7380 เทคนิคและราคา 9/11/2563



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2563

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรือิจ้าง หรือิจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ขอ*สัญญา

37 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,475,00 1,475.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 184

จำนวน 2 รายการ /1.475 71,475 เทคนิคและราคา 9/11/2563

38 จ้างปะยาง จำนวน 1 รายการ 100.00 100.00 เจาะจง แอ๊ดการยาง แอ๊ดการยาง ผ่านข้อเสนอด้าน 185

7100 7100 เทคนิคและราคา 9/11/2563

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

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

40 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 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 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,800.00 4,800.00 เจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ผ่านข้อเสนอด้าน 188

74,800 74,800 เทคนิคและราคา 10/11/2563

42 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 2,600.00 2,600.00 เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลลอราทอรี่ส ์(1969) บริษัท ที.พี.ดรัก แลลอราทอรี่ส ์(1969) ผ่านข้อเสนอด้าน 189

72,600 72,600 เทคนิคและราคา 10/11/2563

43 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 2,400.00 2,4๓.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ผูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 190

72,400 72,400 เทคนิคและราคา 11/11/2563

44 จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน 6,800.00 6,800.00 เจาะจง ร้านจีเอ็มชีสเต็ม ร้านจีเอ็มซีสเต็ม ผ่านข้อเสนอด้าน 195

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

45 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,800.00 8,800.00 เจาะจง บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1993 จำกัด บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1993 จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 196

จำนวน 1 รายการ 78,800 78,800 เทคนิคและราคา 16/11/2563

46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 45,297.00 45,297.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 197

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

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

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

48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21,650.00 21,650.00 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 199

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



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2563

ลำดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรือิจ้าง หรือิจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ่าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

49 หจก. ขีพีอี อินเตอร1์พรส์ 5,880.00 5,880.00 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 200

จำนวน 1 รายการ /5,880 75,880 เทคนิคและราคา 16/11/2563

50 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,800.00 4,800.00 เจาะจง ร้านสมศักดึ๋ไดนาโม ร้านสมศักดี้ไดนาโม ผ่านข้อเสนอด้าน 201

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

51 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 1 รายการ 12,500.00 12,500.00 เจาะจง ร้านก้าวไกลมาเก็ตติ้ง ร้านก้าวไกลมาเก็ตต้ิง ผ่านข้อเสนอด้าน 191

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

52 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 1 รายการ 12,500.00 12,500.00 เจาะจง ร้านก้าวไกลมาเก็ตติ้ง ร้านก้าวไกลมาเก็ตติ้ง ผ่านข้อเสนอด้าน 192

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

53 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 2 รายการ 44,000.00 44,000.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์มาเก็ต บริษัท ริช อินเตอร์มาเก็ต ผ่านข้อเสนอด้าน 193

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

54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 194

73,500 73,500 เทคนิคและราคา 16/11/2563

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

จำนวน 1 รายการ 77,222.50 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

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

57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 24,800.00 24,800.00 เจาะจง จีเนียสอินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จีเนียสอินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง ผ่านข้อเสนอด้าน 204

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

58 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ 9,020.00 9,020.00 เจาะจง หจก. เชี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก. เชี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 208

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

59 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 8 รายการ 44,940.00 44,940.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 213

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

60 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 5 รายการ 12,240.00 12,240.00 เจาะจง หจก. วีอาร์ชัพพอร์ต หจก. วีอาร์ชัพพอร์ต ผ่านข้อเสนอด้าน 214

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



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2563

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อทรือจ้าง
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวนที ่

ของสัญญา

61 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 27,600.00 27,600.00 เจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ซิลเท่มส ์จำกัด บริษัท เนชั่นแนล เฮลท่แคร์ซิลเท่มส์ จำr ผ่านข้อเสนอด้าน 215

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

62 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 3,150.00 3,150.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 216

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

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

/4,000 /4,000 เทคนิคและราคา 17/11/2563

64 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 4,481.00 4,481.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช ์เทรดด้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ ์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 โอเร็กช์ เทรดด้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 219

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

รวมเงินทั้งส้ิน 1,664,491.95


