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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ป ีะ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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

หมายเหต ุะ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 

(นางสาวจินตนา เทียนทอง)
เจ้าพนักงานธุรการ

วันที ่๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อบุมิตรับรอง 
พลรัตน์ดา ดลสุข 

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
ผู้รับผิดขอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

พันฐิดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที ่๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔£๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑ 

y{ ศก ๐๐๓๒■๓๐๑/0M<£๙......................วันที ่..๑..กรกฎาคม ๒<£๖๔
เรีอง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิคุนายน ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) 

เผยแพรบนเวบไชต'ของหนวยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่องเดิม

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้องจัดไว้โห้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับงานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล ะราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ 

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

จัดจ้าง (แบบสขร.๑ ) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว
ข้อเลนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

มิถุนายน ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างฯ ดังกล่าว 
ขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ประกาศเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงานที ่www.ssko.moph.go.th. www.Sirattanahospital.go.th 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

มิถุนายน ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ <£วe
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

http://www.Sirattanahospital.go.th


ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีจัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดช้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอ 

ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป 
เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประขาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ 
จัดชื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงชื่อ

(นายพงคันาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔£๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑ 
ท ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/«9 พดัอํ วันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๔
เรอง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซอจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่ 
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราขบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดช้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีชื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ ผู้ใด้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดช้ือจัดจ้างประจำเดือน 

มิถุนายน ๒๔๖๔ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาชนได้ดตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ
.(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

XI อนุมัติ 2 ไม่อนุมั

ลงชื่อ

(นายพงิศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชี่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีนละวันที่ 

ของสัญญา

1 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 35,000.00 35,000.๓ เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1013

จำนวน 1 รายการ /35,000 /35,000 เทคนิคและราคา 1/7/2564

2 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 70,620.00 70,620.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1014

จำนวน 3 รายการ /70,620 /70,620 เทคนิคและราคา 1/6/2002

3 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,800.00 3,800.00 เจาะจง บริษัท ยูเนียน เมดติคอล (ประเทศไทย)จก. บริษัท ยูเบียน เมดดิคอล (ประเทศไทย)จ ผ่านข้อเสนอด้าน 1015

/3,800 /3,800 เทคนิคและราคา 1/6/2002

4 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 10,165.00 10,165.00 เจาะจง บริษัท บีแอล ฮั้ว จำกัด บริษัท บีแอล ฮั้ว จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1016

/10,165 /10,165 เทคนิคและราคา 2/6/2564

5 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ 153,104.80 153,104.80 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การ๓สัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 1016

/153,104.80 /153,104.80 เทคนิคและราคา 2/6/2564

6 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,600.00 3,600.00 เจาะจง ก้าวไกล มาร์เก็ตติ้ง ก้าวไกล มาร์เก็ตติ๋ง ผ่านข้อเสนอต้าน 1017

/3,600 /3,600 เทคนิคและราคา 4/6/2564

7 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดติ๋ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1018

/3,500 /3,500 เทคนิคและราคา 4/6/2564

8 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1,300.00 1,300.00 เจาะจง บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1019

/1.300 /1,300 เทคนิคและราคา 4/6/2564

9 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 43,900.00 43,900.00 เจาะจง หจก. ดาร ์แอนด ์บ ีเมดิซายน์ หจก. ดาร ์แอนค ์บ ีเมดิชายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 1020

จำนวน 7 รายการ /43,900 /43,900 เทคนิคและราคา 4/6/2564

10 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,100.00 3,100.00 เจาะจง บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1021

/3,100 /3,100 เทคนิคและราคา 7/6/2564

11 ชื้อวัสดุการแพทย์ 2,160.00 2,160.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1022

จำนวน 1 รายการ /2,160 /2,160 เทคนิคและราคา 7/6/2564

12 ชื้อวัสดุการแพทย์ 4,173.00 4,173.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กเทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กเทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1023

จำนวน 1 รายการ /4,173 /4,173 เทคนิคและราคา 8/6/2564



สรุปการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน มิถุนายน 2564
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรีอจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรีอจ้าง

รายชี่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
วันท่ีของ 

สัญญา
13 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3,691.50 3,691.50 เจาะจง บริษัท โอเร็กเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กเทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1024

จำนวน 1 รายการ /3,691.50 /3,691.50 เทคนิคและราคา 9/6/2564

14 ซื้อวัสดุการแพทย์ 2,160.00 2,160.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1025

จำนวน 1 รายการ /2,160 /2,160 เทคนิคและราคา 9/6/2564

15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,250.00 2,250.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1026

จำนวน 1 รายการ /2,250 /2,250 เทคนิคและราคา 9/6/2564

16 จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 1,650.00 1,650.00 เจาะจง บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1027

จำนวน 3 รายการ /1,650 /1,650 เทคนิคและราคา 9/6/2564

17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15,268.00 15,268.00 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 1028

จำนวน 5 รายการ /15,268 /15,268 เทคนิคและราคา 9/6/2564

18 ซื้อครุภัณพ์การแทพย์ตํ่ากวาเกณข์ 22,500.00 22,500.00 เจาะจง ดุมพุกเซอร์วิช ดุมพุกเซอร์วิช ผ่านข้อเสนอด้าน 1029

จำนวน 1 รายการ /22,500 /22,500 เทคนิคและราคา 9/6/2564

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 720.00 720.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1030

จำนวน 1 รายการ /720 /720 เทคนิคและราคา 9/6/2564

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24,000.00 24,000.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1031

จำนวน 2 รายการ /24,000 /24,000 เทคนิคและราคา 9/6/2564

21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,420.00 4,420.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1032

จำนวน 2 รายการ /4,420 /4,420 เทคนิคและราคา 9/6/2564

22 จ้างติดตั้งผ้าม่าน 9,480.00 9,480.00 เจาะจง ร้านจิราภรณ์ผาม่าน ร้านจิราภรณ์ผาม่าน ผ่านข้อเสนอด้าน 1033

จำนวน 3 รายการ /9,480 /9,480 เทคนิคและราคา 9/6/2564

23 จ้างข่อมแชมสายส่งไฟฟ้าแรงตํ่า 5,000.00 5,000.00 เจาะจง นายทศพล ตาสี นายทศพล ตาสี ผ่านข้อเสนอด้าน 1034

จำนวน 5 รายการ /5,000 /5,000 เทคนิคและราคา 9/6/2564

24 จางฃ่อมครุภัณฑ์การเกษตร 950.00 950.00 เจาะจง ร้านช.ปรีชารุ่งเรืองยานยนต์ ร้านช.ปรีชารุ่งเรืองยานยนต์ ผ่านข้อเสนอด้าน 1035

จำนวน 5 รายการ /950 /950 เทคนิคและราคา 9/6/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ทึ๋ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป

วันที่ของ 

สัญญา

25 จางซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร 2,850.00 2,850.00 เจาะจง ร้านช.ปรีชารุ่งเรืองยานยนต์ ร้านช.ปรีชารุ่งเรืองยานยนต์ ผ่านข้อเสนอด้าน 1036

จำนวน 10 รายการ /2,850 72,850 เทคนิคและราคา 9/6/2564

26 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 19,800.00 19,800.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1037

จำนวน 1 รายการ /19.800 719,800 เทคนิคและราคา 9/6/2564

27 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 16,800.00 16,800.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1038

จำนวน 1 รายการ /16,800 716,800 เทคนิคและราคา 9/6/2564

28 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,320.00 2,320.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1039

จำนวน 2 รายการ /2,320 72,320 เทคนิคและราคา 9/6/2564

29 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 73,500.00 73,500.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1040

จำนวน 1 รายการ /73,500 773,500 เทคนิคและราคา 9/6/2564

30 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,590.00 3,590.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1041

จำนวน 3 รายการ /3,500 73,500 เทคนิคและราคา 9/6/2564

31 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,870.00 2,870.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1042

จำนวน 3 รายการ /2,870 72,870 เทคนิคและราคา 9/6/2564

32 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,615.00 14,615.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1043

จำนวน 4 รายการ /14.615 714,615 เทคนิคและราคา 9/6/2564

33 ชื้อครุภัณฑ์1ฟฟ้าและวิทยุ 16,560.00 16,560.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1044

จำนวน 1 รายการ 716,560 716,560 เทคนิคและราคา 9/6/2564

34 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,500.00 1,500.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1045

จำนวน 1 รายการ 71,500 71,500 เทคนิคและราคา 9/6/2564

35 ชื้อวัสดุสำนักงาน 14,958.00 14,958.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 1046

จำนวน รายการ 714,958 714,958 เทคนิคและราคา 9/6/2564

36 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 43,908.00 43,908.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 1047

จำนวน รายการ 743,908 743,908 เทคนิคและราคา 9/6/2564



สรุปการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน มิถุนายน 2564
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา

37 ซื้อวัสดุทันตกรรม 8,940.00 8,940.00 เจาะจ่ง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปเรชั่น จำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปเรช่ํน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1048

จำนวน 2 รายการ /8,940 78,940 เทคนิคและราคา 9/6/2564

38 ซื้อวัสดุทันตกรรม 12,590.00 12,590.00 เจาะจง บริษัท ซีเอสชีลูชั่น 2020 จำกัด บริษัท ขีเอสชีลูชั่น 2020 จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1049

จำนวน 5 รายการ /12,590 712,590 เทคนิคและราคา 9/6/2564

39 ซื้อวัสดุการแพทย์ 30,457.00 30,457.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1050

จำนวน 8 รายการ /30,457 730,457 เทคนิคและราคา 10/6/2564

40 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 22,000.00 22,000.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1051

จำนวน 1 รายการ /22,000 722,000 เทคนิคและราคา 10/6/2564

41 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 44,000.00 44,000.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตติ่ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1052

จำนวน 2 รายการ /44,000 744,000 เทคนิคและราคา 11/6/2564

42 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 9,600.00 9,600.00 เจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1053

จำนวน 8 รายการ /9,600 79,600 เทคนิคและราคา 11/6/2564

43 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,640.00 3,640.00 เจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1054

จำนวน 1 รายการ /3,640 73,640 เทคนิคและราคา 14/6/2564

44 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,900.00 1,900.00 เจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1055

จำนวน 1 รายการ /1,900 71,900 เทคนิคและราคา 14/6/2564

45 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,200.00 50,200.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1056

จำนวน 4 รายการ /50,200 750,200 เทคนิคและราคา 15/6/2564

46 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,200.00 1,200.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1057

จำนวน 1 รายการ 71,200 71,200 เทคนิคและราคา 15/6/2564

47 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 9,123.00 9,123.00 เจาะจง ร้านภูธรก็อปปี ร้านภูธรก็อปข้ ผ่านข้อเสนอด้าน 1058

จำนวน 3 รายการ 79,123 79,123 เทคนิคและราคา 16/6/2564

48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 280.00 280.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1059

จำนวน 1 รายการ 7280 7280 เทคนิคและราคา 16/6/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน มิถุนายน 2564
ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

ดัดเลือกโดยสรุป
วันท่ีของ

สัญญา
49 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,200.00 3,200.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1060

จำนวน 1 รายการ /3,200 /3,200 เทคนิคและราคา 16/6/2564

50 จ้างซ่อมโทรศัพท์ 950.00 950.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1061

จำนวน 1 รายการ /950 /950 เทคนิคและราคา 16/6/2564

51 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 520.00 520.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1062

จำนวน 1 รายการ /520 /520 เทคนิคและราคา 16/6/2564

52 ชื้อครุภัณท์ไฟฟ้าและวิทยุ 4,050.00 4,050.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1063

จำนวน 1 รายการ /4,0500 /4,0500 เทคนิคและราคา 16/6/2564

53 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 380.00 380.00 เจาะจง ร้านณฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1064

จำนวน 1 รายการ /380 /380 เทคนิคและราคา 16/6/2564

54 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 600.00 600.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1065

จำนวน 1 รายการ /600 /600 เทคนิคและราคา 16/6/2564

55 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,895.00 14,895.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1066

จำนวน 5 รายการ /14,895 714,895 เทคนิคและราคา 16/6/2564

56 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 540.00 540.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1067

จำนวน 1 รายการ /540 7540 เทคนิคและราคา 16/6/2564

57 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 98.00 98.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1068

จำนวน 1 รายการ /98 798 เทคนิคและราคา 16/6/2564

58 ชื้อครุภัณท์ไฟฟ้าและวิทยุ 3,700.00 3,700.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1069

จำนวน 1 รายการ /3,700 73,700 เทคนิคและราคา 16/6/2564

59 ชื้อครุภัณท์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,100.๓ 2,100.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1070

จำนวน 1 รายการ /2,100 72,100 เทคนิคและราคา 16/6/2564

60 ชื้อครุภัณท์ไฟฟ้าและวิทยุ 4,500.00 4,500.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1071

จำนวน 1 รายการ /4,500 74,500 เทคนิคและราคา 16/6/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน มิถุนายน 2564
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่ 

ดัดเลือกโดยสรุป
วันที่ของ 

สัญญา
61 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,250.00 1,250.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1072

จำนวน 1 รายการ 71,250 71,250 เทคนิคและราคา 16/6/2564

62 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,940.00 5,940.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1073

จำนวน 1 รายการ /5,940 75,940 เทคนิคและราคา 16/6/2564

63 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3,980.00 3,980.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1074

จำนวน 1 รายการ /3,980 73,980 เทคนิคและราคา 16/6/2564

64 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,750.00 1,750.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1075

จำนวน 1 รายการ 71,750 71,750 เทคนิคและราคา 16/6/2564

65 ซื้อครุภัณท์สำนักงาน 19,600.00 19,600.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1076

จำนวน 1 รายการ 719,600 719,600 เทคนิคและราคา 16/6/2564

66 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 19,500.00 19,500.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1077

จำนวน 1 รายการ 719,500 719,500 เทคนิคและราคา 16/6/2564

67 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 171,400.00 171,400.00 เจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จำกัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1078

จำนวน 1 รายการ 7171,400 7171,400 เทคนิคและราคา 17/6/2564

68 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 21,600.๓ 21,600.00 เจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จำกัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1079

จำนวน 1 รายการ 721,600 721,600 เทคนิคและราคา 18/6/2564

69 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 12,840.๓ 12,840.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอข (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอข (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1080

จำนวน 4 รายการ 712,840 712,840 เทคนิคและราคา 21/6/2564

70 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 500.๓ 500.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอข (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอฃ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1080

จำนวน 1 รายการ 7500 7500 เทคนิคและราคา 21/6/2564

71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,300.๓ 1,300.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1081

จำนวน 1 รายการ 71,300 71,300 เทคนิคและราคา 22/6/2564

72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 600.00 600.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1082

จำนวน 1 รายการ 7600 7600 เทคนิคและราคา 22/6/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน มิถนายน 2564

ดำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันท่ีของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา

73 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,960.00 1,960.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1083

จำนวน 1 รายการ 71,960■ 71,960 เทคนิคและราคา 22/6/2564

74 ชื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ 3,235.00 3,235.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1084

จำนวน 3 รายการ /3,235 73,235 เทคนิคและราคา 22/6/2564

75 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,290.00 3,290.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1085

จำนวน 1 รายการ /3,290 73,290 เทคนิคและราคา 22/6/2564

76 ชื้อวัสดุยานพาหนะ 1,000.00 1,000.00 เจาะจง ร้านสมศักดี้ ร้านสมศักดี๋ ผ่านข้อเสนอด้าน 1086

จำนวน 2 รายการ 71,000 71,000 เทคนิคและราคา 22/6/2564

77 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 27,600.00 27,600.00 เจาะจง จีเนียสอินเตอร์มาเก็ตติ้ง จีเนียสอินเตอร์มาเก็ตติ้ง ผ่านข้อเสนอด้าน 1087

จำนวน 4 รายการ 727,600 727,600 เทคนิคและราคา 22/6/2564

78 จ้างช่อนเครื่องอุ่นเชื้อตัวตรวจสอบ 9,630.00 9,630.00 เจาะจง บริษัท แอท เทส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แอท เทส (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1088

จำนวน 1 รายการ 79,630 79,630 เทคนิคและราคา 22/6/2564

79 จ้างช่อนครุภัณฑ์การเกษตร 1,000.00 1,000.00 เจาะจง ธนภัทร เคมีภัณฑ์ ธนภัทร เคมีภัณฑ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 1089

จำนวน 1 รายการ 71,000 71,000 เทคนิคและราคา 22/6/2564

80 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 3,274.20 3,274.20 เจาะจง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 1090

73,274.20 73,274.20 เทคนิคและราคา 22/6/2564

81 ชื้อวัสดุสำนักงาน 1,500.00 1,500.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 1091

จำนวน 1 รายการ 71,500 71,500 เทคนิคและราคา 22/6/2564

82 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 2,444.95 2,444.95 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 1092

จำนวน 17 รายการ 72,444.95 72,444.95 เทคนิคและราคา 22/6/2564

83 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 9,814.04 9,814.04 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 1093

จำนวน 17 รายการ 79,814.04 79,814.04 เทคนิคและราคา 22/6/2564

84 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 476.15 476.15 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 1094

7476.15 7476.15 เทคนิคและราคา 22/6/2564



-
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สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน มิถุนายน 2564
ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท1ีจะชื้อ ราคากลาง วิธีช้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรีอิจาง หร์อจ่าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา
85 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท นำวิวั?ฒน์การช่าง (1992) จำกัด บริษัท นำวิวั?ฒน์การช่าง (1992) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1095

จำวน 1 รายการ 710,000 710,000 เทคนิคและราคา 22/6/2564
86 ชื้อวัสดุการแพทย์ 7,704.00 7,704.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กเทรดติ๋ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1096

จำนวน 1 รายการ 77,704 77,704 เทคนิคและราคา 22/6/2564
87 ชื้อวัสดุการแพทย์ 21,825.00 21,825.00 เจาะจง บริษัท เอ็นทีท ีมาเก็ตติ๋ง จำกัด บริษัท เอ็นทีท ีมาเก็ตติ๋ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1097

จำนวน 2 รายการ 721,825 721,825 เทคนิคและราคา 22/6/2564
88 ชื้อวัสดุการแพทย์ 6,480.00 6,480.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1098

จำนวน 1 รายการ 76,480 76,480 เทคนิคและราคา 22/6/2564
89 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,875.00 1,875.00 เจาะจง บริษัท เอ็มพีเมด กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็มพีเมด กรุ๊ป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1116

จำนวน 1 รายการ 71,875 71,875 เทคนิคและราคา 23/6/2564
90 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอลซายน์ จก. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอลซายน์ จf ผ่านข้อเสนอด้าน 1117

จำนวน 1 รายการ 716,000 716,000 เทคนิคและราคา 23/6/2564
91 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาชี หจก. ภิญโญฟาร์มาชี ผ่านข้อเสนอด้าน 1118

73,000 73,000 เทคนิคและราคา 23/6/2564
92 ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 2,940.36 2,940.36 เจาะจง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง หจก. จันทร์มณีเลิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 1123

72,940.36 72,940.36 เทคนิคและราคา 30/6/2564
93 ชื้อวัสดุการแพทย์ 1,300.00 1,300.00 เจาะจง บริษัท ไพ ออริตี้แคร์ โปรดักส ์จำกัด บริษัท ไพ ออริตี้แคร์ โปรดักส์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1124

จำนวน 1 รายการ 71,300 71,300 เทคนิคและราคา 30/6/2564
94 จ้างช่อนครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,820.00 6,820.00 เจาะจง ร้านคาร์คลินิก ร้านคาร์คลินิก ผ่านข้อเสนอด้าน 1125

จำนวน 3 รายการ 76,820 76,820 เทคนิคและราคา 30/6/2564
95 ชื้อคิรุ๊ภิณัพึคิอิมิพิวิเติอิรื 21,400.๓ 21,400.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1126

จำนวน 1 รายการ 721,400 721,400 เทคนิคและราคา 30/6/2564
96 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,600.00 10,600.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1127

จำนวน 1 รายการ 710,600 710,600 เทคนิคและราคา 30/6/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือนมิถุนายน 2564
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีช้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ชอง

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซอหริอจ่าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา

97 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,740.00 1,740.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1128

จำวน 1 รายการ /1,740 71,740 เทคนิคและราคา 30/6/2564

98 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,700.00 7,700.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1129

จำวน 1 รายการ /7,700 77,700 เทคนิคและราคา 30/6/2564

99 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 560.00 560.00 เจาะจง บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1130

จำนวน 1 รายการ /560 7560 เทคนิคและราคา 30/6/2564

100 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 1,180.00 1,180.00 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การ๓สัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 1059

/1.180 71,180 เทคนิคและราคา 16/6/2564

101 ะชื้อวัสดุการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1084

จำนวน 1 รายการ /15,000 715,000 เทคนิคและราคา 22/6/2564

102 ะชื้อวัสดุการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี หจก. กรีน เอ็ม ดี ผ่านข้อเสนอด้าน 1085

จำนวน 3 รายการ /2,000 72,000 เทคนิคและราคา 22/6/2564

103 ะชื้อวัสดุการแพทย์ 9,250.00 9,250.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1111

จำนวน 2 รายการ /9,250 79,250 เทคนิคและราคา 22/6/2564

104 •.ชื้อวัสดุการแพทย์ 10,967.50 10,967.50 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1112

จำนวน 1 รายการ 710,967.50 710,967.50 เทคนิคและราคา 22/6/2564

105 ะชื้อวัสดุการแพทย์ 4,461.90 4,461.90 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1113

จำนวน 1 รายการ 74,461.90 74,461.90 เทคนิคและราคา 22/6/2564

106 ะชื้อวัสดุการแพทย์ 29,000.00 29,000.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1114

จำนวน 1 รายการ 729,000 729,000 เทคนิคและราคา 22/6/2564

107 ะชื้อวัสดุการแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1115

จำนวน 1 รายการ 728,000 728,000 เทคนิคและราคา 22/6/2564

00oรึ—
I ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาฃี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี ผ่านข้อเสนอด้าน 1118

73,000 73,000 เทคนิคและราคา 23/6/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน มิถุนายน 2564
ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
วันที่ของ 

สัญญา
109 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 5,500.00 5,500.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์มา จำกัด บริษัท โปลิฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1119

/5,500 /5,500 เทคนิคและราคา 24/6/2564
110 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 12,960.00 12,960.00 เจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาชี หจก. ภิญโญฟาร์มาฃี ผ่านข้อเสนอด้าน 24/6/2564

/12,960 /12,960 เทคนิคและราคา
111 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 35,660.00 35,660.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1121

/35,660 /35,660 เทคนิคและราคา 28/6/2564
112 ชื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 26,400.00 26,400.00 เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านข้อเสนอด้าน 1122

/26,400 /26,400 เทคนิคและราคา 29/6/2564
113 ชื้อวัสดุบรี!ภค จำนวน 81 รายการ 37,121.50 37,121.50 เจาะจง หจก. สจินศรีสะเกษ หจก. สจินศรีสะเกษ ฝานข้อเสนอด้าน 1131

/37,121.50 /37,121.50 เทคนิคและราคา 30/6/2564
114 ชื้อหนังสือพิมพ์ 1,240.00 1,240.00 เจาะจง ร้านยืนยง ร้านยืนยง ผ่านข้อเสนอด้าน 1132

จำนวน 1 รายการ /1.240 /1,240 เทคนิคและราคา 30/6/2564
115 จ้างช่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 20,180.20 20,180.20 เจาะจง หจก. สุพรรณการยาง หจก. สุพรรณการยาง ผ่านข้อเสนอด้าน 1141

จำนวน 3 รายการ /20,180.20 /20,180.20 เทคนิคและราคา 30/6/2564

รวมเงินทั้งสิ้น 1,556,596.10 บาท


