
ธ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ป ีะ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ ะ สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออบุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

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

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ' ผู้อบุม้ติรับรอง
จินตนา เทียนทอง พลรัตน์ดา ดลสุข

(นางสาวจินตนา เทียนทอง) (นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

เจ้าพนักงานธุรการ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

วันที ่๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน
วันที ่๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลชื้นเผยแพร่ 

พันเดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บันทึกซ้อความ

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

ที่..?..................... วันที ่๓ สงิหาคม ๒๔๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) 

เผยแพรบนเวบไซ^อพนวยงาน '

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่องพิน

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับงานที่จัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล ะราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ 

ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (แบบสขร. ๑)
■ขอ้เทจ็จริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดชื้อ 

จัดจ้าง (แบบสขร.๑ ) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
ข้อเสนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

กรกฎาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว 
ขออนุญาตนำแผนการจัดช้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี vwwv.ssko.moph.go.th. www.Sirattanahospital.go.th 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

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

๘^'
ลงชื่อ ~

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

http://www.Sirattanahospital.go.th


ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอ 

ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป 

เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงชื่อ

(นายฬงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บันทึกซ้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ที่ ศก ๐๐๓๒■๓๐๑/วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๔.......................
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑
เรียน ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนt

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนV]กๆเดือน
โดยให้มีรายละเอียดเก่ียวกับงานทืจัดซ็อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซึอหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำเดือน 

กรกฎาคม ๒๔๖๔ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต ์โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาขนได้ดตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ , ^ .....

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

อนุมัต ิ[แ] ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ
(นข้ย้พงศนาถ ห้าญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน กรกฎาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป

วันท่ีของ 
สัญญา

1 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 120,054.00 120,054.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1142

จำนวน 2 รายการ /120,054 7120,054 เทคนิคและราคา 1/7/1900

2 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 4,570.00 4,570.00 เจาะจง บริษัท โกสบอลฟาร์ม จำกัด บริษัท โกสบอลฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1143

จำนวน 2 รายการ /4,570 /4,570 เทคนิคและราคา 1/7/1900

3 ชื้อวัสดุทันตกรรม 2,247.00 2,247.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1144

จำนวน 2 รายการ /2,247 /2,247 เทคนิคและราคา 1/7/1900

4 ชื้อวัสดุทันตกรรม 12,840.00 12,840.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1145

จำนวน 1 รายการ /12,840 712,840 เทคนิคและราคา 1/7/1900

5 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 97,800.00 97,800.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1146

จำนวน 4 รายการ /98,800 798,800 เทคนิคและราคา 1/7/19๓

6 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 98,401.50 98,401.50 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1147

จำนวน 11 รายการ /98,800 798,800 เทคนิคและราคา 1/7/19๓

7 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 97,605.00 97,605.00 เจาะจง บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1148

จำนวน 5 รายการ /98,800 798,800 เทคนิคและราคา 1/7/19๓

8 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 26,550.00 26,550.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด บริษัท ขิลลิค ฟารมา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1149

จำนวน 1 รายการ /26,550 726,550 เทคนิคและราคา 2/7/2564

9 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 11,342.00 11,342.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟารมา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1150

จำนวน 1 รายการ /II,342 711,342 เทคนิคและราคา 2/7/2564

10 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,438.00 2,438.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1151

จำนวน 1 รายการ /2,438 72,438 เทคนิคและราคา 2/7/2564

11 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 1,322,409.90 1,322,409.90 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การ๓สัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 1151

จำนวน 19 รายการ /1,322,409.90 71,322,409.90 เทคนิคและราคา 2/7/2564

12 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 18,235.00 18,235.00 เจาะจง บริษัท เอ็มพ๓ีดกรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็มพีเมดกรุ๊ป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1152

จำนวน 6 รายการ /18,235 718,235 เทคนิคและราคา 5/7/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ

หรีอจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรป
วันที่ของ 

สัฌณา
13 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

จำนวน 9 รายการ

57,500.00 57,500.00 เจาะจง หจก. อาร ์นอนด์ บ ีเมดิชายน์

/57,500
หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิชายน์

/57,500
ผ่านชัอเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1153

5/7/2564
14 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

จำนวน 3 รายการ

26,300.00 26,300.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด

/26,300
บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด

/26,300
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1154

5/7/2564
15 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 1 รายการ

16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์มา จำกัด

/16,000
บริษัท โปลิฟาร์มา จำกัด

/16,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1155

5/7/2564
16 ชื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 1 รายการ

5,500.00 5,500.00 เจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด ์(1982) จำกัด
/5,500

บริษัท ฟาร์มาแลนด ์(1982) จำกัด
/5,500

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1156

5/7/2564
17 ชื้อวัสดุสำนกงาน

จำนวน 2 รายการ

3,490.00 3,490.00 เจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปเรช่ัน จำกัด

/3,490
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปเรชั่น จำกัด

/3,490
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1157

6/7/2564
18 ชื้อวัสดุลำนักงาน

จำนวน 8 รายการ

6,060.00 6,060.00 เจาะจง บริษัท เอส.ด ีทัดเวช (1988) จำกัด
/6,000

บริษัท เอส.ดี ทัดเวช (1988) จำกัด 

/6,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1158

6/7/2564
19 ชื้อวัสดุสำนักงาน

จำนวน 2 รายการ

4,350.00 4,350.00 เจาะจง หจก. เชี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์

/4,350
หจก. เขี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์

/4,350
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1159

6/7/2564
20 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 1 รายการ

6,000.00 6,000.00 เจาะจง บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด

/6,000
บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด

/6,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1160

6/7/2564
21 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 1 รายการ

6,500.00 6,500.00 เจาะจง บริษัท แอม เบส ขลัส จำกัด

/6,500
บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด

/6,500
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1161

6/7/2564
22 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 2 รายการ

36,957.80 36,957.80 เจาะจง บริษัท โอเร็ทช์ เทรดด้ิง จำกัด

/36,957.80
บริษัท โอเร็กช ์เทรดด้ิง จำกัด

/36,957.80
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1162

6/7/2564
23 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 1 รายการ

8,000.00 8,000.00 เจาะจง บริษัท เมดดิก้า จำกัด

/8,๓0
บริษัท เมดดิก้า จำกัด

/8,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1163

6/7/2564
24 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 13 รายการ

23,570.00 23,570.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่น พลิ'ส

/23,570
หจก. อิเลฟเว่น ขลัส

/23,570
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1164

6/7/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการลัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ
หรือจ้าง หรีอิจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง ลัดเลือกโดยสรุป สัญญา -

25 ซื้อวัสดุการแพทย์ 16,350.00 16,350.00 เจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด เหตุผลที่ 1165
จำนวน 3 รายการ /16,350 716,350 ลัดเลือกโดยสรุป 6/7/2564

26 ซื้อวัสดุการแพทย์ 6,450.00 6,450.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่น พลัส หจก. อิเลฟเว่น พลัส เหตุผฝิที่ 1166
จำนวน 3 รายการ /6,450 76,450 ลัดเลือกโดยสรุป 6/7/2564

27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลี่น 2,400.00 2,400.00 เจาะจง หจก. มาตร ีพีเอ็มแอล ปิโตรเลียม หจก. มาตร ีพีเอ็มแอล ปิโตรเลียม เหตุผสที่ 1167
จำนวน 1 รายการ /2,400 72,400 ลัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

28 ซื้อวัสดุการแพทย์ 33,050.30 33,050.30 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จำกัด เหตุผลที่ 1167
จำนวน 11 รายการ /33,050.30 733,050.30 ลัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

29 ซื้อครุภ่ณฑ่การแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่น พลัส หจก. อิเลฟเว่น พลัส เหตุผลที่ 1168
จำนวน 3 รายการ /22,000 722,000 ลัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

30 ซื้อครุภัณท์สำนักงาน 55,900.00 55,900.00 เจาะจง บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป จำกัด บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป จำกัด เหตุผลที่ 1169
จำนวน 3 รายการ /55,900 755,900 ลัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

31 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน 44,260.00 44,260.00 เจาะจง บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป จำกัด บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป จำกัด เหตุผลที่ 1170
จำนวน 7 รายการ /44,260 744,260 ลัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

32 ซื้อครุภัณห์สำนักงาน 26,490.00 26,490.00 เจาะจง บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป จำกัด บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป จำกัด เหตุผลที่ 1171
จำนวน 8 รายการ /26,490 726,490 ลัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

33 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป จำกัด บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป จำกัด เหตุผลที่ 1172
จำนวน 2 รายการ /10,000 710,000 ลัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21,591.00 21,591.00 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอริไพรส์ เหตุผลที่ 1173
จำนวน 7 รายการ /21,591 721,591 ลัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,329.50 5,329.50 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอริไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอริไพรส์ เหตุผลที่ 1174
จำนวน 3 รายการ /5,329.30 75,329.30 ลัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

36 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,500.00 3,500.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด เหตุผลที่ 1175
จำนวน 1 รายการ /3,500 73,500 ลัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือนกรกฎาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี วันที่ของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา

37 ชื้อวัสดุการนพทย์ 9,844.00 9,844.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เหตุผลท่ี 1175

จำนวน 1 รายการ /9,844 /9,844 คัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

38 ชื้อวัสดุการแพทย์ 1,860.00 1,860.00 เจาะจง บริษัท ที.โอ เคมีคอลส์ (1979) จำกัด บริษัท ที.โอ เคมีคอลส ์(1979) จำกัด เหตุผลที่ 1176

จำนวน 1 รายการ /1,860 71,860 คัดเลือกโดยสรุป 7/7/2564

39 ชื้อวัสดุการแพทย์ 3,531.00 3,531.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1176

จำนวน 1 รายการ /3,531 73,531 เทคนิคและราคา 7/7/2564

40 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 4,494.00 4,494.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮม เคเลอร์โลจีสติกส์ จำกัด บริษัท ดีทแฮม เคเลอร์โลจีสติกส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1177

จำนวน 1 รายการ /4,494 74,494 เทคนิคและราคา 8/7/2564

41 ชื้อวัสดุการแพทย์ 5,392.80 5,392.80 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1177

จำนวน 2 รายการ /5,392.80 75,392.80 เทคนิคและราคา 8/7/2564

42 ชื้อวัสดุการแพทย์ 2,782.00 2,782.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1178

จำนวน 1 รายการ /2,782 72,782 เทคนิคและราคา 9/7/2564

43 ชื้อวัสดุการแพทย์ 14,808.80 14,808.80 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1178

จำนวน 1 รายการ /14,808.80 714,808.80 เทคนิคและราคา 9/7/2564

44 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 70,000.00 70,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1179

จำนวน 1 รายการ /70,000 770,000 เทคนิคและราคา 9/7/2564

45 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 39,300.00 39,300.00 เจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี. เฮลท์แคร ์จำกัด บริษัท ที.เอ็น.พี. เฮลฑ์แคร์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1180

จำนวน 3 รายการ /39,300 739,300 เทคนิคและราคา 9/7/2564

46 ชื้อวัสดุการแพทย์ 7,910.00 7,910.00 เจาะจง หจก. วีอาร์ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ชัพพอร์ต ผ่านข้อเสนอด้าน 1181

จำนวน 7 รายการ /7,910 77,910 เทคนิคและราคา 9/7/2564

47 ชื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 180,000.00 180,000.00 เจาะจง บริษัท อรุณโรจน ์เฮลท์แคร ์จำกัด บริษัท อรุณโรจน์ เฮลท์แคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1182

จำนวน 1 รายการ /180,000 7180,000 เทคนิคและราคา 9/7/2564

48 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,720.00 11,720.00 เจาะจง บริษัท ท็อปชาย ฌด จำกัด บริษัท ท็อปชาย ฌด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1183

จำนวน 1 รายการ /11,720 711,720 เทคนิคและราคา 12/7/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหดุผลที่ 

คัดเลือกโดยสรุป
วันท่ีของ 

สัณณา
49 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 2 รายการ

57,000.00 57,000.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

/57,000
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

/57,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1183

12/7/2564
50 ช้ือเวชภัณท์ยา

จำนวน 1 รายการ

72,000.00 72,000.๓ เจาะจง บริษัท สหแพทย์๓สัช จำกัด
/72,000

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

/72,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1184

13/7/2564
51 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 2 รายการ

30,000.00 30,000.00 เจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด

/30,000
บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด 

/30,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1184

13/7/2564
52 ช้ือวัสดุการแพทย์

จำนวน 2 รายการ

45,000.00 45,000.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูตคอล ดินดัสตรี จ0'

/45,000
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอล ดินดัสตรี 

/45,000
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1185

13/7/2564
53 ช้ือวัสดุการแพทย์

จำนวน 2 รายการ

26,750.00 26,750.00 เจาะจง บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด

/26,750
บริษัท ไทปันชัมมิท จำกัด

/26,750
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1185

13/7/2564
54 ชื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จำนวน 2 รายการ

57,400.00 57,400.00 เจาะจง บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด

/57,400
บริษัท ไทปันชัมมิท จำกัด

/57,400
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1186

13/7/2564
55 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 1 รายการ

15,700.00 15,700.00 เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี

/15,700
หจก. กรีน เอ็ม ดี

/15,700
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1186

13/7/2564
56 ช้ือวัสดุการแพทย์

จำนวน 1 รายการ

22,470.00 22,470.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

/22,470
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 

/22,470
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1187

14/7/2564
57 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 1 รายการ

6,420.00 6,420.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮม เคเลอร์โลจีสติกส ์จำกัด

/6,420
บริษัท ดีทแฮม เคเลอร์โลจีสติกส์ จำกัด 

/6,420
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1188

14/7/2564
58 ชื้อวัสดุการแพทย์

จำนวน 1 รายการ

1,198.40 1,198.40 เจาะจง บริษัท ดีทแฮม เคเลอร์โลจีสติกส ์จำกัด

/1,198.40
บริษัท ดีทแฮม เคเลอร์โลจีสติกส์ จำกัด

/1,198.40
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1189

15/7/2564
59 ช้ือวัสดุการแพทย์

จำนวน 1 รายการ

13,353.60 13,353.60 เจาะจง บริษัท ดีทแฮม เคเลอร์โลจีสติกส ์จำกัด

/13,353.60
บริษัท ดีทแฮม เคเลอร์โลจีสติกส์ จำกัด

/13,353.60
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1190

15/7/2564
60 จ้างพิมพ์วัสดุลำนักงาน

จำนวน 2 รายการ

5,900.00 5,900.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์

/5,900
ศรีสะเกษการพิมพ์

/5,900
ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1191

16/7/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป

วันที่ของ 

สัญญา

61 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19,302.80 19,302.80 เจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1192

จำนวน 3 รายการ /19,302.80 719,302.80 เทคนิคและราคา 16/7/2564

62 จ้างทำตรายาง 1,320.00 1,320.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 1193

จำนวน 1 รายการ /1,320 71,320 เทคนิคและราคา 16/7/2564

63 ชื้อวัสดุการแพทย์ 5,600.00 5,600.00 เจาะจง บริษัท ไทปันชัมมิท จำกัด บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1193

จำนวน 1 รายการ /5,600 75,600 เทคนิคและราคา 16/7/2564

64 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800.00 4,800.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1194

จำนวน 1 รายการ /4,800 74,800 เทคนิคและราคา 16/7/2564

65 ชื้อวัสดุการแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เจาะจง บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1194

จำนวน 2 รายการ 7100,000 7100,000 เทคนิคและราคา 16/7/2564

66 ชื้อ 249,738.00 249,738.00 เจาะจง บริษัท เอเขีย อินดัสเดดียล แก๊ส จำกัด บริษัท เอเชีย อินดัสเดดียล แก๊ส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1195

จำนวน 4 รายการ 7249,738 7249,738 เทคนิคและราคา 16/7/2564

67 ชื้อวัสดุการแพทยื 12,957.70 12,957.70 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1195

จำนวน 1 รายการ 712,957.70 712,957.70 เทคนิคและราคา 16/7/2564

68 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 6,600.00 6,600.00 เจาะจง ร้านภูธรก็อปปี ร้านภูธรก็อปปี ผ่านข้อเสนอด้าน 1196

จำนวน 1 รายการ 76,600 76,600 เทคนิคและราคา 16/7/2564

69 ชื้อวัสดุการแพทย์ 15,301.00 15,301.00 เจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร ์จำกัด บริษัท เบตเตอร ์เมดิคอล แคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1196

จำนวน 2 รายการ 715,301 715,301 เทคนิคและราคา 16/7/2564

70 จ้างซ่อมครุภัณท้ยานพาหนะ 5,000.00 5,000.00 เจาะจง ร้านสมศักดิ้ไดนาโม ร้านสมศักด้ีไดนาโม ผ่านข้อเสนอด้าน 1197

จำนวน 1 รายการ 75,000 75,000 เทคนิคและราคา 16/7/2564

71 ชื้อวัสดุการแพทย์ 19,260.00 19,260.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1197

จำนวน 1 รายการ 719,260 719,260 เทคนิคและราคา 16/7/2564

72 ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 83,000.00 83,000.00 เจาะจง หจก. ศรีสะเกษคอมพิวเตอร์แอนด์โทคโนโf หจก. ศรีสะเกษคอมพิวเตอร์แอนด์โทคโ! ผ่านข้อเสนอด้าน 1198

จำนวน 2 รายการ 783,000 783,000 เทคนิคและราคา 16/7/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดีอน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
วันที่ของ 

สัญญา
73 จ้างเดินระบบสายแลนด์ 4,300.00 4,300.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านจ้อเสนอด้าน 1199

จำนวน 1 รายการ /4,300 74,300 เทคนิคและราคา 16/7/2564
74 ชี้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44,500.00 44,500.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1200

จำนวน 2 รายการ /44,500 744,500 เทคนิคและราคา 16/7/2564
75 ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,700.00 20,700.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1201

จำนวน 1 รายการ /20,700 720,700 เทคนิคและราคา 16/7/2564
76 จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 1,008.00 1,008.00 เจาะจง บริษัท ปราญข์ สกรีน จำกัด บ่ริษัท ปราญช ์สกรีน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1202

จำนวน 1 รายการ /1,008 71,008 เทคนิคและราคา 16/7/2564
77 ชื้อวัสดุการแพทย์ 16,500.00 16,500.00 เจาะจง บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1202

จำนวน 2 รายการ 716,500 716,500 เทคนิคและราคา 16/7/2564
78 ชื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 180,000.00 180,000.00 เจาะจง บริษัท อรุณโรจน์ เฮลท์แคร ์จำกัด บริษัท อรุณโรจน์ เฮลท์แคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1203

จำนวน 1 รายการ 7180,000 7180,000 เทคนิคและราคา 19/7/2564
79 ชื้อครุภณฑ์การแพทย์ 38,000.00 38,000.00 เจาะจง บริษัท เซนต์เมด จำกัด บริษัท เชนต์เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1204

จำนวน 1 รายการ 738,000 738,000 เทคนิคและราคา 19/7/2564
80 ชื้อครุภณฑ์การแพทย 20,000.00 20,000.00 เจาะจง บริษัท เอพ ีขลัส เมดิคอล จำกัด บริษัท เอพ ีพลัส เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1205

จำนวน 1 รายการ 720,000 720,000 เทคนิคและราคา 19/7/2564
81 ชื้อครุภ่ณฑ์การแพทย์ 135,400.00 135,400.00 เจาะจง บริษัท ลาโบตรอน เมดิคอล จำกัด บริษัท ลาโบตรอน เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1206

จำนวน 2 รายการ 7135,400 7135,400 เทคนิคและฑคา 20/7/2564
82 ชื้อวัสดุการแพทย์ 4,394.49 4,394.49 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1206

จำนวน 3 รายการ /4,394.49 74,394.49 เทคนิคและราคา 20/7/2564
83 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 5,400.00 5,400.00 เจาะจง บริษัท ว ีแอนด ์ว ีจำกัด บริษัท ว ีแอนด ์ว ีจำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1207

จำนวน 1 รายการ 75,400 75,400 เทคนิคและราคา 20/7/2564
84 ชื้อวัสดุการแพทย์ 12,532.00 12,532.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1207

จำนวน 2 รายการ 712,532 712,532 เทคนิคและราคา 20/7/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน กรกฎาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา

85 ชื้อวัสดุการแพทย์ 2,107.20 2,107.20 เจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1208

จำนวน 1 รายการ /2,107.20 72,107.20 เทคนิคและราคา 20/7/2564

86 ชื้อวัสดุการแพทย์ 74,900.00 74,900.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1208

จำนวน 2 รายการ /74,900 774,900 เทคนิคและราคา 20/7/2564

87 ชื้อวัสดุการแพทย์ 7,221.50 7,221.50 เจาะจง บริษัท อาร์เอ็กช์ จำกัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1209

จำนวน 1 รายการ /7,221.50 77,221.50 เทคนิคและราคา 20/7/2564

88 ชื้อวัสดุการแพทย์ 72,500.00 72,500.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1209

จำนวน 1 รายการ /72,500 772,500 เทคนิคและราคา 20/7/2564

89 ชื้อวัสดุการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1210

จำนวน 3 รายการ /18,000 718,000 เทคนิคและราคา 20/7/2564

90 ชื้อวัสดุการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 1210

จำนวน 1 รายการ /70,000 770,000 เทคนิคและราคา 20/7/2564

91 ชื้อวัสดุการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เจาะจง หจก. เมดดชลูชํ่น นอนด ์เซอร์วิสเซล หจก. เมดดซลูชั่น แอนด ์เซอร์วิสเซล ผ่านข้อเสนอด้าน 1211

จำนวน 1 รายการ /45,000 745,000 เทคนิคและราคา 21/7/2564

92 ชื้อวัสดุการแพทย์ 218,387.00 218,387.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1212

จำนวน 3 รายการ /218,387 7218,387 เทคนิคและราคา 21/7/2564

93 ชื้อวัสดุการแพทย์ 14,400.00 14,400.00 เจาะจง บริษัท เอ็น. ที. ที. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เอ็น. ที. ที. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1213

จำนวน 2 รายการ /14,400 714,400 เทคนิคและราคา 22/7/2564

94 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 23,050.00 23,050.00 เจาะจง บริษัท พาร์ตาแลบ (2517) จำกัด บริษัท พาร์ตาแลบ (2517) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1214

จำนวน 3 รายการ /23,050 723,050 เทคนิคและราคา 22/7/2564

95 ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000.00 17,000.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1215

จำนวน 1 รายการ 717,000 717,000 เทคนิคและราคา 23/7/2564

96 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,900.00 1,900.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1216

จำนวน 1 รายการ 71,900 71,900 เทคนิคและราคา 23/7/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน กรกฎาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงชื้อหรือจ้าง
เหตุมลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ 

ของสัญญา
97 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,400.00 6,400.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1217

จำนวน 1 รายการ /6,400 76,400 เทคนิคและราคา 23/7/2564
98 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,750.00 1,750.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1218

จำนวน 1 รายการ /1.750 71,750 เทคนิคและราคา 23/7/2564
99 จ้างพิมพ์วัสดุลำนักงาน 3,400.00 3,400.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 1219

จำนวน 1 รายการ /3,400 73,400 เทคนิคและราคา 23/7/2564
100 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 2,138.00 2,138.00 เจาะจง บริษัท ปราญช ์สกรีน จำกัด บริษัท ปราญช ์สกรีน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1220

จำนวน 13 รายการ /2,138 72,138 เทคนิคและราคา 23/7/2564
101 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,550.00 1,550.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1221

จำนวน 1 รายการ /1,550 71,550 เทคนิคและราคา 23/7/2564
102 ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 37,500.00 37,500.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1222

จำนวน 1 รายการ /37,500 737,500 เทคนิคและราคา 23/7/2564
103 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20,158.80 20,158.80 เจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1223

จำนวน 3 รายการ /20,158.80 720,158.80 เทคนิคและราคา 23/7/2564
104 จ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน 13,520.00 13,520.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 1224

จำนวน 5 รายการ /13,520 713,520 เทคนิคและราคา 23/7/2564
105 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 4,800.00 4,800.00 เจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี. เฮลท้แคร ์จำกัด บริษัท ที.เอ็น.พี. เฮลท้แคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1225

จำนวน 1 รายการ /4,800 74,800 เทคนิคและราคา 23/7/2564
106 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 7,419.20 7,419.20 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1226

จำนวน 2 รายการ /7,419.20 77,419.20 เทคนิคและราคา 23/7/2564
107 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 16,200.00 16,200.00 เจาะจง บริษัท โปสิฟาร์มา จำกัด บริษัท โปลิฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1227

จำนวน 5 รายการ 716,200 716,200 เทคนิคและราคา 27/7/2564
108 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 1,000.00 1,000.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1228

จำนวน 1 รายการ 71,000 71,000 เทคนิคและราคา 27/7/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน กรกฎาคม 2564

ลำดับ งานท่ีจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะช้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
1ลขที่และวันที ่

ของสัญญา

109 ชื้อวัสดุการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่น พลัส หจก. อิเลฟเว่น พลัส ผ่านข้อเสนอด้าน 1229

จำนวน 1 รายการ /3,500 73,500 เทคนิคและราคา 27/7/2564

110 ชื้อวัสดุการแพทย์ 4,600.00 4,600.00 เจาะจง บริษัท ไทปันชัมมิท จำกัด บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1230

จำนวน 1 รายการ 716,500 716,500 เทคนิคและราคา 27/7/2564

111 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 29,400.00 29,400.๓ เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1249

จำนวน 4 รายการ 729,400 729,400 เทคนิคและราคา 29/7/2564

112 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 51,588.50 51,588.50 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การ๓สัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 1250

จำนวน 9 รายการ 751,588.50 751,588.50 เทคนิคและราคา 29/7/2564

113 ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,600.00 3,600.00 เจาะจง หจก. มาตร ีพีเอ็มแอล ปิโตรเลียม หจก. มาตร ีพีเอ็มแอล ปิโตรเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 1251

จำนวน 1 รายการ 73,600 73,600 เทคนิคและราคา 30/7/2564

114 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,299.88 3,299.88 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 1263

จำนวน 6 รายการ 73,299.88 73,299.88 เทคนิคและราคา 30/7/2564

115 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 16,189.10 16,189.10 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 1264

จำนวน 7 รายการ 716,189.10 716,189.10 เทคนิคและราคา 30/7/2564

114 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 1,922.79 1,922.79 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 1265

จำนวน 18 รายการ 71,922.79 71,922.79 เทคนิคและราคา 30/7/2564

117 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 1,424.17 1,424.17 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 1266

จำนวน 16 รายการ 71,424.17 71,424.17 เทคนิคและราคา 30/7/2564

118 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัเ? ผ่านข้อเสนอด้าน 1267

จำนวน 1 รายการ 73,000 73,000 เทคนิคและราคา 30/7/2564

119 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 22,000.00 22,๓0.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพสีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 1268

จำนวน 1 รายการ 722,000 722,000 เทคนิคและราคา 30/7/2564

o04 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 5,800.00 5,800.00 เจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 1269

จำนวน 1 รายการ 75,800 75,800 เทคนิคและราคา 30/7/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือนกรกฎาคม 2564

ดำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลพ่ีและ'ทm 
ของสัญญา

121 ซื้อเวชภัณฑ์ยา

จำนวน 66รายการ

20,860.00 20,860.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 

/20,860
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกั? ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

1270

30/7/2564

1> 1>

รวมเงินทังสิน 4,819,975.73 บาท


