
บันทึกข้อความ
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เรอง ส่งรายงานสรุปผลการคำเนินงานการจัดชี้อจุ้คจ้า^ ตานแนน ลร)ร_ ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

w ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เชื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซัออัดจ้างของหบ่วยงานของรัฐเปน็ชัอมลูข่าวสารพต้องขัดไว^ปร^ๅ^ 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ ูพ-ศ1 ๒๕๔๐ ก0าหน่ดให้หน่วยง่าน 
ของรฐจดทารายงานสรุปผลการพิอารณๅลๅรจัดขื้คูจดัจัางของหน่วยงๅนของ‘^1๘|นรๅยเ«0น^ก^เ|.อน 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซ็'อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ วิธีชื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราค่าและ 

ราคาทเสนอ ผู้ใด้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนันโดยสรุน ่เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแนบ สช11 ๑ นัน

ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาคของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างปรูะจัาเดอืน 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ตามแบบรายงาน สขร1 ๑ เพื่อลงเว็บไชต ์โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาชนได้ดูตามรายละเอียดที่แนบมาพร0ัมป้

จึงเรียนมาเพอโปรดพิจารณาอนุม้ติให้ดำเนินการูต0่ไป

ลงชื่อ ^จ^

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

^^^อบุมีต ิ ไม่อนุมีติ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บันทึกข้อความ
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เผยแพร่บนเวบ็ไชต์ขฎงห'นวยงา'น ..................................................................................................

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เรื่องเดิม

ตามประกาศของคณะกรรมการซัอมลูข่าวสารของราชการ เรือ่ง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
ทีเกยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดผูอ้จัดจ้างของหบว่ยงานข0งรัฐ^นขัอมลูข่ๅว^คัองขัดไ^7ประชๅช^ 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารข0งราชการ พ.ศ. ๒^๔0 กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดผู0้จัดจ้างของหบว่ยงานรัฐเป็นรายเดือนทุ“”ดือนโดยมีรๅย 
เกยวก้บงานทีจัดผู้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดผู้0จัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสน0ราคาและราคาที่^0 

ผู้ทได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนันใดยลรุบ่ เพื่อดรรชนีสำหรันการ 

ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดผู้0จัดจ้าง (แนบสขร. ๑)
ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารที่'วไปโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดผู้0 

จดจาง (แบบสชร.๑ ) ประจำเดอน พฤษภาคม ๒(£๖๔ เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอ

*1เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นใปดามประกาศของคณะกรรมการซัอมลู 
ข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารที่วไป ่จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดผู้0จัดจัาง่ในร0^ด0ื" 

พฤษภาคม ๒(£๖๔ (แบบสชร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดผู้0จัดจัๅงๆ (จังกล1ๅา 
ขออนุญาตนำแผนการจัดผู้0จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๖๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ข0งหน่วยงานท ีywyyv.ssko.moph.go th, www.SirattanahnspH-al 0ท th 
ตามทีแนบมาพร้อมนี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบข0ไดโปรด

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดผู้0จัดจ้างในร0บเดือน 

พฤษภาคม ๒(£๖๔ (แบบสชร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ชองหน่วยงาน 
๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรอง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดืลน พฤษภาคม 1ธ£๖๔ (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารข0งราชการ ^อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ห้ฏงจัดใวๆห้ปร่ะชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารขอ"งราชกาว พ ด1 ๒๕๔0 กำหนดให้หน่วยง่าน 

ของรฐจดทาสรุปผลการพิจารณาการจัดชลจัดจ้างของหน่วยงานชองรัฐเป็นราย0นทุล1^3น 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีจัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดชื้อหรือจัดจ้าง รายชื่อผูำข้า1สน0 

ราคาและราคาทเสนอผู้ทได้รับการคัดเลื0กและราดาและเหตุผล^ดเ|[อก^เสนอรๅคๅรๅย1ะ^ดยส^ 
เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูข0งประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้0จัดจ้าง 

ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๔๖๔(แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ 
จัดซอจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนั้

ประกาศ ณ วันที ่๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ๅน^บไซต์ข0งหบว่ยงานรงพยาบาลศรู«ตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตน;;
เรอง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารารณ"ผ่านเว็บโ^ต<์ย0^หนว่0งาน 1

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอรมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเๅบใดูต์ข0งหบว่ยงาน^น^ง^ด^ๅ1"กงๅน1|"ดกระทรวงสๅธๅรณ^ข

ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหรัดศรสีะเกษ

วัน/เดือน/ปี ะ ๒ มิถุนายน ๒£๖๔
หวขอ ะ สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออ,ถุญาตนาแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดขอจัดจ้าง ในรอบเดือน พถุษภาคม ๒๔๖๔
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 
รอบเดือน พฤษภาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑)

- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดช้ือจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑

- สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พถุษภาคม ๒๔๖๔
Link ภายนอก ...............................................

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุม้ตรับรอง

จินตนา เทียนทอง พลรัตน์ดา ดลสุข

(นางสาวจินตนา เทียนทอง) (นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

^ เจาพนักงานธุรการ นักเทคนิคการแพทย์ขำนาญการ

วนท ๒ เดอน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลชื้นเผยแพร่ 

พันเดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
วันที ่๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหดุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลชที่และวับท่ีของ

สัญญา

1 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 54,000.00 54,000.00 เจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ ร้านพินิจกิจเจริญ ผ่านข้อเสนอด้าน 867

จำนวน 9 รายการ /54,000 /54,000 เทคนิคและราคา 3/5/2564

2 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 19,015.60 19,015.60 เจาะจง บริษัท ท็อป ชายน์เมด จำกัด บริษัท ท็อป ซายน์เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 868

จำนวน 2 รายการ /19,015.60 /19,015.60 เทคนิคและราคา 3/5/2564

3 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 22,425.00 22,425.00 เจาะจง หจก. อาร์แอนด์บ ีเมดิชายน์ หจก. อาร์แอนด์บ ีเมดิชายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 869

จำนวน 2 รายการ /22,425 /22,425 เทคนิคและราคา 3/5/2564

4 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,100.00 4,100.00 เจาะจง บริษัท เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็มพี ๓ดกรุ๊ป จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 870

จำนวน 2 รายการ /4,100 /4,100 เทคนิคและราคา 3/5/2564

5 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 28,000.00 28,000.00 เจาะจง บริษัท ไทปันชัมมิท จำกัด บริษัท ไทปันชัมมิท จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 871

/28,000 /28,000 เทคนิคและราคา 5/5/2564

6 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 75,000.00 75,000.00 เจาะจง บริษัท ไทปันชัมมิท จำกัด บริษัท ไทปันชัมมิท จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 872

/75,000 /75,000 เทคนิคและราคา 5/5/2564

7 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 38,419.90 38,419.90 เจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี ่จำกัด บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ี จำกั ผ่านข้อเสนอด้าน 873

/38,419.90 /38,419.90 เทคนิคและราคา 5/5/2564

8 ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 2,400.00 2,400.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอต้าน 874

/2,400 /2,400 เทคนิคและราคา 5/5/2564

9 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14,000.00 14,000.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 875

จำนวน 3 รายการ /14,000 714,000 เทคนิคและราคา 5/5/2564

10 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี หจก. กรีน เอ็ม ดี ผ่านข้อเสนอด้าน 876

/4,500 74,500 เทคนิคและราคา 5/5/2564

11 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายกาไ 21,040.00 21,040.00 เจาะจง หจก. วีอาร์ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ซัพพอร์ต ผ่านข้อเสนอด้าน 877

/21,040 721,040 เทคนิคและราคา 5/5/2564

12 ชื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 3,200.00 3,200.00 เจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ ีจำกัด บริษัท เอฟ.ซี.พ ีจำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 878

/3,200 73,200 เทคนิคและราคา 5/5/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับ งานท่ีจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ 

หรือจ้าง

ราคากลาง■ วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรีอจ้าง
เหตุมลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ 

สัญญา

13 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,900.00 1,900.00 เจาะจง บริษัท ยู. พี. เมดิคอล ซอสเตอร ์จำกัด บริษัท ยู. พี. เมดิคอล ซอสเตอร์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 879

/1,900 71,900 เทคนิคและราคา 5/5/2564

14 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 890

/5,000 75,000 เทคนิคและราคา 5/5/2564

15 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด บริษัท สหแพทย์๓สัช จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 891

/3,000 73,000 เทคนิคและราคา 6/5/2564

16 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 5,200.00 5,200.00 เจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด บริษัท สหแพทย์๓สัช จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 892

/5,200 75,200 เทคนิคและราคา 6/5/2564

17 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 15,087.00 15,087.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 893

/15,087 715,087 เทคนิคและราคา 7/5/2564

18 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,625.00 10,625.00 เจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร ์จำกัด บริษัท เฟิร์มเมอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 894

จำนวน 1 รายการ 710,625 710,625 เทคนิคและราคา 7/5/2564

19 ชื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 2,400.00 2,400.00 เจาะจง หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโตรเล่ียม หจก. มนตร ีพีเอ็มแอลปิโตรเสี่ยม ผ่านข้อเสนอด้าน 895

จำนวน 3 รายการ 72,400 72,400 เทคนิคและราคา 7/5/2564

20 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,076.00 14,076.00 เจาะจง หจก. จีพีอีเอ็นเตอร์ไฟรส์ หจก. จีพีอีเอ็นเตอร์ไฟรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 896

จำนวน 19 รายการ 714,076 714,076 เทคนิคและราคา 7/5/2564

21 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,911.05 7,911.05 เจาะจง บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ ผ1993) จำกัด บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ ผ1993) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 897

จำนวน 1 รายการ 77,911.05 77,911.05 เทคนิคและราคา 11/5/2564

22 จ้างพิมพ์วัสดุลำนักงาน 38,415.00 38,415.00 เจาะจง บริษัท ที. ที. ตอม จำกัด บริษัท ที. ที. ตอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 898

จำนวน 1 รายการ 738,415 738,415 เทคนิคและราคา 12/5/2564

23 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ 2,200.00 2,200.00 เจาะจง บริษัท ที. ที. ตอม จำกัด บริษัท ที. ที. ตอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 899

จำนวน 10 รายการ 72,200 72,200 เทคนิคและราคา 12/5/2564

24 ชื้อวัสดุลำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25,000.00 25,000.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 900

725,000 725,000 เทคนิคและราคา 12/5/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤษภาคม 2564
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ 

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ 

สัญญา
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15,985.80 15,985.80 เจาะจง หจก. สุพรรณการยาง หจก. สุพรรณการยาง ผ่านข้อเสนอด้าน *—

เ ๐ O
s

จำนวน 5 รายการ /15,985.80 /15,985.80 เทคนิคและราคา 12/5/2564
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ 750.00 750.00 เจาะจง ร้านชัยขนะ ร้านชัยขนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 902

/750 /750 เทคนิคและราคา 12/5/2564
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11,490.00 11,490.00 เจาะจง ร้านชัยฃนะ ร้านขัยขนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 903

จำนวน 56 รายการ /11,490 /11,490 เทคนิคและราคา 12/5/2564
28 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 26,200.00 26,200.00 เจาะจง ร้านชัยขนะ ร้านชัยฃนะ ผ่านข้อเสนอด้าน .904

/26,200 /26,200 เทคนิคและราคา 12/5/2564
29 ซื้อวัสดุการแพทยื จำนวน 1 รายการ 48,983.00 48,983.00 เจาะจง ร้านชัยขนะ ร้านชัยขนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 905

/48,983 /48,983 เทคนิคและราคา 12/5/2564
30 ซื้อวัสดุการแพทย ืจำนวน 1 รายการ 1,650.00 1,650.00 เจาะจง ร้านชัยขนะ ร้านชัยขนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 906

/1.650 71,650 เทคนิคและราคา 12/5/2564
31 ซื้อวัสดุการแพทย ืจำนวน 1 รายการ 3,570.00 3,570.00 เจาะจง บริษัท ทันตสยาม บริษัท ทันตสยาม ผ่านข้อเสนอด้าน 907

/3,570 /3,570 เทคนิคและราคา 12/5/2564
32 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 23,540.00 23,540.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 908

/23,540 /23,540 เทคนิคและราคา 12/5/2564
33 ซื้อเวชภัณพ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 เจาะจง บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 909

/4,500 /4,500 เทคนิคและราคา 12/5/2564
34 ซื้อเวชภัณพ์ยา จำนวน 1 รายการ 1,750.00 1,750.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่น พลัส หจก. อิเลฟเว่น พล,ส ผ่านข้อเสนอด้าน 910

/1,750 71,750 เทคนิคและราคา 12/5/2564
35 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 4,815.00 4,815.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 911

/4,815 74,815 เทคนิคและราคา 12/5/2564
36 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 32,100.00 32,100.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 912

/32,100 732,100 เทคนิคและราคา 13/5/2564



สรุปการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ . . J พ *1

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา
37 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 17,650.00 17,650.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 913

/17,650 717,650 เทคนิคและราคา 13/5/2564

38 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 18,004.00 18,004.00 เจาะจง บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992)จำกัด บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992)จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 914

/18,004 718,004 เทคนิคและราคา 13/5/2564

39 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 11,384.80 11,384.80 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 915

/II,384.80 711,384.80 เทคนิคและราคา 13/5/2564

40 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 16,050.00 16,050.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 916

/16,050 716,050 เทคนิคและราคา 13/5/2564
41 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 13,161.00 13,161.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 917

/13,161 713,161 เทคนิคและราคา 13/5/2564
42 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,765.50 1,765.50 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 918

/1,765.50 71,765.50 เทคนิคและราคา 13/5/2564

43 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 3,852.00 3,852.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 919

/3,852 73,852 เทคนิคและราคา 13/5/2564

44 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 17,120.00 17,120.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 920

/17,120 717,120 เทคนิคและราคา 13/5/2564

45 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เจาะจง บริษัท ไอแคร ์เมดิคัล จำกัด บริษัท ไอแคร์ พดิคัล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 921

71,200 71,200 เทคนิคและราคา 13/5/2564

46 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 2,461.00 2,461.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 922

/2,461 72,461 เทคนิคและราคา 13/5/2564

47 ซื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 3,210.00 3,210.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 923

/3,210 73,210 เทคนิคและราคา 13/5/2564

48 ซื้อเวชภัณพ์ยา จำนวน 2 รายการ 6,714.25 6,714.25 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 924

/6,714.25 76,714.25 เทคนิคและราคา 14/5/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขห่ืนละวันที่ของ 

สัญญา

49 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 19,472.00 19,472.00 เจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคคัล จำกัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคคัล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 925

719,472 719,472 เทคนิคและราคา 17/5/2564

50 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 25,410.00 25,410.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 926

725,410 725,410 เทคนิคและราคา 18/5/2564

51 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 64,200.00 64,200.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 927

764,200 764,200 เทคนิคและราคา 18/5/2564

52 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จำนวน 18 รายการ 164,945.00 164,945.00 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การ๓สัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 928

7164945 7164945 เทคนิคและราคา 19/5/2564

53 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 18,000.01 18,000.01 เจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกัา (ประเทศไทย) จำกั บริษัท ดีซีเอช ออริก้า (ประเทศไทย) จำโ ผ่านข้อเสนอด้าน 928

จำนวน 1 รายการ 718,000 718,000 เทคนิคและราคา 19/5/2564

54 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 85,707.00 85,707.00 เจาะจง บริษัท ฃิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 929

785,707 785,707 เทคนิคและราคา 19/5/2564

55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,200.00 2,200.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 930

จำนวน 2 รายการ 72,200 72,200 เทคนิคและราคา 19/5/2564

56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,020.00 4,020.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 931

จำนวน 2 รายการ 74,020 74,020 เทคนิคและราคา 19/5/2564

57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,980.00 2,980.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 932

จำนวน 1 รายการ 72,980 72,980 เทคนิคและราคา 19/5/2564

58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 9,040.00 9,040.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 933

79,040 79,040 เทคนิคและราคา 19/5/2564

59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,120.00 3,120.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 934

จำนวน 1 รายการ 73,120 73,120 เทคนิคและราคา 19/5/2564

60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 1,942.05 1,942.05 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 935

71,942.05 71,942.05 เทคนิคและราคา 19/5/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง รุชื้อหรือจ้' รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุมลที ่

ดัดเลือกโดยสรุป
เลจทืu่a รวันทื่ขร4 

สัญญา
61 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,802.95 1,802.95 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 936

จำนวน 11 รายการ /1,802.95 71,802.95 เทคนิคและราคา 19/5/2564
62 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 2,065.10 2,065.10 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 937

/2,065.10 72,065.10 เทคนิคและราคา 19/5/2564
63 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 2,157.12 2,157.12 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 938

/2,157.12 72,157.12 เทคนิคและราคา 19/5/2564
64 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,900.00 4,900.00 เจาะจง บริษัท ที.ที. คอม จำกัด บริษัท ที.ที. คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 939

จำนวน 2 รายการ /4,900 74,900 เทคนิคและราคา 19/5/2564
65 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 11,000.00 11,000.00 เจาะจง บริษัท คอนดรักส์อินเตอ เนชั่นแนลจำกัด บริษัท คอนดรักส์อินเตอ เนช่ันนนลจำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 940

711,000 711,000 เทคนิคและราคา 19/5/2564
66 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 941

77,000 77,000 เทคนิคและราคา 19/5/2564
67 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 7,222.50 7,222.50 เจาะจง บริษัท อาร์เอ็กช ์จำกัด บริษัท อาร์เอ็กช ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 942

77,222.50 77,222.50 เทคนิคและราคา 19/5/2564

68 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 5,400.00 5,400.00 เจาะจง บริษัท ว ีแอนด ์ว ีกรุงเทพฯ จำกัด บริษัท ว ีแอนด ์ว ีกรุงเทพฯ จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 943

75,400 75,400 เทคนิคและราคา 19/5/2564
69 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 49,220.00 49,220.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮม เคลเลอร์โลจิสติก จำกัด บริษัท ดีทแฮม เคลเลอร์โลจิสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 944

749,220 749,220 เทคนิคและราคา 19/5/2564
70 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 8,300.00 8,300.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 945

78,300 78,300 เทคนิคและราคา 19/5/2564
71 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 8,025.00 8,025.00 เจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาลูติคอล จำกัด บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 946

78,025 78,025 เทคนิคและราคา 19/5/2564

72 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 17,100.00 17,100.00 เจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป จำกัด บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 947

717,100 เทคนิคและราคา 19/5/2564



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และ:วันที่ของ 

สัญญา

73 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 19,370.00 19,370.00 เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มา หจก. ภิญโญฟาร์มา ผ่านข้อเสนอด้าน 948

/19.370 719,370 เทคนิคและราคา 19/5/2564

74 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 2,444.00 2,444.00 เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มา หจก. ภิญโญฟาร์มา ผ่านข้อเสนอด้าน 949

/2,444 72,444 เทคนิคและราคา 19/5/2564

75 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 34,000.00 34,000.00 เจาะจง บริษัท เอ เอ็น ซ ีลาบอราตอรี ่จำกัด บริษัท เอ เอ็น ซ ีลาบอราตอรี ่จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 950

/34,000 734,000 เทคนิคและราคา 19/5/2564

76 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 22,000.00 22,0๓.00 เจาะจง บริษัท ที เอ็น ที เฮลร์แคร ์จำกัด บริษัท ที เอ็น ที เฮลร์แคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 951

/22,000 722,000 เทคนิคและราคา 19/5/2564

77 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 26,000.00 26,000.00 เจาะจง บริษัท อัลลายแอนช์ฟาร์มา จำกัด บริษัท อัลลายแอนช์ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 952

/26,000 726,000 เทคนิคและราคา 19/5/2564

78 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,044.00 4,044.00 เจาะจง บริษัท วิทยาศรม จำกัด บริษัท วิทยาศรม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 953

/4,044 74,044 เทคนิคและราคา 19/5/2564

79 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 12,800.00 12,800.00 เจาะจง บริษัท ยูนิเวอร ์แชล พดิคอลอินดัสตรี้ บริษัท ยูนิเวอร ์แชล ๓ดิคอลอินดัสตรี้ ผ่านข้อเสนอด้าน 954

/21,800 721,800 เทคนิคและราคา 19/5/2564

80 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 12,500.00 12,500.00 เจาะจง หจก. แอลบีเอส แลบบอราทอรี่ หจก. แอลบีเอส แลบบอราทอรี่ ผ่านข้อเสนอด้าน 955

/12,500 712,500 เทคนิคและราคา 19/5/2564

81 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 7,900.00 7,900.00 เจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 956

/7,900 77,900 เทคนิคและราคา 20/5/2564

82 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ 35,500.00 35,500.00 เจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 957

/35,500 735,500 เทคนิคและราคา 20/5/2564

83 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,200.00 3,200.00 เจาะจง บริษัท ทีโอ เคมีคอลส์ ผ1979) จำกัด บริษัท ทีโอ เคมีคอลส์ ผ1979) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 958

/3,200 73,200 เทคนิคและราคา 20/5/2564

84 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 21,000.00 21,000.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรับโพลีเทราดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรับโพลีเทราดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 959

/21,000 721,000 เทคนิคและราคา 20/5/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

ดัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และ:วันที่'ของ 

สัญญา
85 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 11,772.00 11,772.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูดีคอล บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูตีคอล ผ่านข้อเสนอด้าน 960

/11,772 /11,772 เทคนิคและราคา 20/5/2564

86 ช้ือเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรับโพลีเทราดด้ิง จำกัด บริษัท เซ็นทรับโพลีเทราดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 961

/12,000 /12,000 เทคนิคและราคา 20/5/2564

87 ช้ือเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 22,470.00 22,470.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 962

/22,470 /22,470 เทคนิคและราคา 20/5/2564

88 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 1,476.60 1,476.60 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 963

/1,476.60 /1,476.60 เทคนิคและราคา 20/5/2564

89 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่น พลัส หจก. อิเลฟเว่น พลัส ผ่านข้อเสนอด้าน 964
/4,500 /4,500 เทคนิคและราคา 20/5/2564

90 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 2 รายการ 21,250.00 21,250.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 965

/21,250 /21,250 เทคนิคและราคา 20/5/2564

91 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 966

/5,000 /5,000 เทคนิคและราคา 20/5/2564

92 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 เจาะจง บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 967

/7,500 /7,500 เทคนิคและราคา 20/5/2564

93 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 35,000.00 35,000.00 เจาะจง บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 968

/35,000 /35,000 เทคนิคและราคา 20/5/2564

94 ชื้อวัสดุการแพทย ์จำนวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 เจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย จำกัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 969

/7,500 /7,500 เทคนิคและราคา 20/5/2564

95 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 9,000.00 9,000.00 เจาะจง บริษัท ที แมน ฟาร์มา จำกัด บริษัท ที แมน ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 973

/9,000 /9,000 เทคนิคและราคา 20/5/2564

96 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,150.00 3,150.00 เจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 974

/3,150 /3,150 เทคนิคและราคา 20/5/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

ดัดเลืปีกโดยสรุป
เลชที่และวันที่ของ

สญญา
97 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1,650.00 1,650.00 เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 975

/3,150 73,150 เทคนิคและราคา 21/5/2564

98 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 56,300.00 56,300.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้จก บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้จf ผ่านข้อเสนอด้าน 976

/56,300 756,300 เทคนิคและราคา 21/5/2564

99 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 90,000.00 90,000.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จก บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้จ f ผ่านข้อเสนอด้าน 977

/90,000 790,000 เทคนิคและราคา 21/5/2564

100 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 135,000.00 135,000.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้จก บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จf ผ่านข้อเสนอด้าน 978

/135,000 7135,000 เทคนิคและราคา 24/5/2564
101 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 15,500.00 15,500.00 เจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 979

715,500 715,500 เทคนิคและราคา 24/5/2564
102 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 78,000.00 78,000.00 เจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดักส ์จำกัด บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดักส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 980

778,000 778,000 เทคนิคและราคา 24/5/2564
103 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 50,000.00 50,000.00 เจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 981

750,000 750,000 เทคนิคและราคา 25/5/2564

104 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 18,300.00 18,300.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จก บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้จf ผ่านข้อเสนอด้าน 982

718,300 718,300 เทคนิคและราคา 25/5/2564

105 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 4,494.00 4,494.00 เจาะจง บริษัท ยูนิชัน จำกัด บริษัท ยูนิชัน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 983

74,494 74,494 เทคนิคและราคา 25/5/2564

106 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท เมดไลน์ จำกัด บริษัท เมดไลน ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 984

716,000 716,000 เทคนิคและราคา 27/5/2564
107 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท คอนดรักส์อินเตอร์เนช่ันแนลจำกัด บริษัท คอนดรักส์อินเตอร์เนช่ันแนลจำกั^ ผ่านข้อเสนอด้าน 985

716,000 716,000 เทคนิคและราคา 27/5/2564

108 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 12,465.50 12,465.50 เจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส จำกัด บริษัท พรีเมดฟาร์มา พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 986

712,465.50 712,465.50 เทคนิคและราคา 27/5/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะช้ือ 

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
เลพื่และวันที่ของ 

สัญญา
109 วื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,676.40 17,676.40 เจาะจง บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 987

จำนวน 1 รายการ /17,676.40 717,676.40 เทคนิคและราคา 27/5/2564
110 ชื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์ 10,800.00 10,800.00 เจาะจง บริษัท ที. ที. ตอม จำกัด บริษัท ที. ที. ตอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 988

จำนวน 1 รายการ 710,800 710,800 เทคนิคและราคา 27/5/2564
111 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 989

71,800 71,800 เทคนิคและราคา 27/5/2564
112 ชื้อวัสดุลำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 990

71,500 71,500 เทคนิคและราคา 27/5/2564
113 ชื้อวัสดุลำนักงาน 11,760.00 11,760.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 991

จำนวน 1 รายการ 711,760 711,760 เทคนิคและราคา 27/5/2564
114 วื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 135.00 135.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านขัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 992

จำนวน 4 รายการ 7135 7135 เทคนิคและราคา 27/5/2564
115 ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,400.00 2,400.00 เจาะจง หจก. มนตร ีพีเอ็มแอล ใเโตรเลี่ยม หจก. มนตร ีพีเอ็มแอล ปิโตรเล่ียม ผ่านข้อเสนอด้าน 993

จำนวน 1 รายการ 46,071.40 72,400 72,400 เทคนิคและราคา 27/5/2564

รวมเงินทั้งลิน 2,111,207.13 บาท


