
บันทึกข้อความ

ส่วนราขการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

ท ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/วันท ๒๓ ธันวาคม ๒(£๖๔ 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ไตรมาสที่ ๑
เรียน ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่องเดิม

งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ งบ 
ดำเนินงาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ข้อเท็จจริง
บัดนี้ได้ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ และเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน(ITA) ใน 
ส่วนของ MOIT ๔ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลของแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

ประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ไตรมาสที ่๑
ข้อพิจารณา

ข้ออนุญาตนำผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวจินตนา เทียนทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
-เพื่อโปรดทราบ

-โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้นำเผยแพร่ตามระเบียบฯต่อไป 

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
เห็นชอบและเอนมัติ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบัติราชการแทน 
ผ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



แบบรายงานผลการปฏิบัติดามแผนการจัดร์อจัตจ้าง ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีรัตนะ กรม/ชังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน หมวดค่าครุภัณท ์ที่ดิน และสิ่งก่เ สร้าง ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
งาน/โครงการ รายการ จำนวน งาน งานท่ี จ้ดัซ็อ จัดจ้าง คัดเลีอ เฉพาะ อิเสิกท มีพ ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณที่ เงินนอก หมายเหตุ

หน่วย ต่อเนื่องที่ เสร็จ ก เจาะจ รอ 00 สอบ ลงนามใน มีการส่ง ได้รับอนุมัติปี งบประมาณหรีอ
ลำด้บ นับ ผูกพัน ภายในปี ง นิกส์ ราคา/ สัญญา มอบปี 2565 (ล้าน เงินสมทบ (ล้าน

ที งบประมา 2565 e- ประกวด (เดือน/ปี) 2565 บาท) บาท)
ณปีต่อไป biddi ราคา (เดือน/ปี)

ng (เดือน/ปี)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 งบค่าเสื่อม 10% วงเงิน รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน - V V - - - V V - มีค. 2565 เมย. 2565 พค. 2565 2,500,000.00 _ ยังไม่ได้

ระดับจังหวัด ประจำปี ช่วยชีวิตอุกเรน ปริมาณ กระบอก ดำเนินการ
งบประมาณ พ.ศ 2565 สูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ชีฃี.



แบบรายงานผลการปฏิบัติดามแผนการจัดฃ้อจัตข้าง ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีรัตนะ กรม/ชังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงสารารณสูข

แผนงาบ หมวดค่าครุภัณท ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
งาน/โครงการ รายการ จำนวน งาน งานที่ จัดซ็อ จัดข้าง คัดเลีปี เฉพาะ อิเด็กท ม0ี0 โม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณที่ เงินนอก หมายเหตุ

หน่วย ต่อเนื่องท่ี เสร็จ ก เจาะจ รอ (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ได้รับอบุข้ชิปี งบประมาณหรือ
ลำดับ นับ ผูกพัน ภายในปี ง นิกส์ ราคา/ สัญญา มอบปี 2565 (ล้าน เงินสมทบ (ล้าน

ท งบประมา 2565 e- ประกวด (เดือน/ปี) 2565 บาท) บาท)
ณปีต่อไป biddi ราคา (เดือน/ปี)

ng (เดือน/ปี)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 งบค่าเส่ือม 70% วงเงิน 1. ปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มงาน 1 งาน - V - V - V - - - มิค. 2565 มีค. 2565 พค. 2565 360,000.00 - ยังไม่ได้
หน่วยบริการ ประจำปี เทคนิคการแพทย์และ ห้อง server ดำเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มงานเภสัช 2 งาน - V - V - V - - - มิค. 2565 มิค. 2565 พค. 2565 469,682.51 - ยังไม่ได้

กรรม ดำเนินการ
3. ปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มงานท้นตก 3 งาน - V - V - V - - - มีค. 2565 มิค. 2565 พค. 2565 485,000.00 - ยังไม่ได้
รรม และกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพ 
ติด

ดำเนินการ

4. ปรับปรุงซ่อมแซมคลังยาและ 4 งาน - V - V - V - - - มิค. 2565 มิค. 2565 พค. 2565 110,000.00 - ยังไม่ได้
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ดำเนินการ



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัคซ็อจัดจ้าง ปืงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีรัตนะ กรม/จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ

ที่

แผนงาน หมวดค่าครุภัณท ์ที่ดิน และสิ่งก่?เสร้าง ลักษณะงาน 00 วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
งาน/โครงการ รายการ จำนวน

หน่วย

นับ

งาน

ต่อเนื่องที ่
ผูกพัน

งบประมา

ณปีต่อไป

งานที่

เสร็จ

ภายในปี

2565

จัดัซ็อ จัดจ้าง ดัดเลือ

ก

เฉพาะ

เจาะจ

ง

อิเลืกห

รอ

นิกส์

e-

biddi
ทร

ม0ี0 ไม,มี
00

ประกาศ

สอบ

ราคา/

ประกวด

ราคา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ

ลงนามใน

สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ

มีการส่ง

มอบปี

2565

(เดือน/ปี)

งบประมาณที่

ได้รับอนุบัติปี 
2565 (ล้าน

บาท)

เงินนอก

งบประมาณหรือ

เงินสมทบ (ล้าน

บาท)

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 งบดำเนินงาน เงินบำรุง

โรงพยาบาลศรีรัตนะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

1. วัสดุบริโภค (อาหารผู้ป่วย) 1
รายการ

- V ■ V - - V V - มค. 2565 กพ. 2565 กพ. 2565 - 1,200,000.00 ยังไม่ได้
ดำเนินการ

2. จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียม

1
รายการ

V - V “ ■ V V - มค. 2565 กพ. 2565 กพ. 2565 - 17,600,000.00 ยังไมได้
ดำเนินการ

3. จัดชี้อนํ้ายาตรวจวิเคราะห ์PCR 1
รายการ

V V ■ ” V V " มค. 2565 กพ. 2565 กพ. 2565 - 9,800,000.00 ยังไม่ได้
ดำเนินการ



สรุปการดำเนินการจัดซี้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จ้ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ดัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,210.00 18,210.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1

จำนวน 8 รายการ /18,210 718,210 เทคนิคและราคา 1/10/2564

2 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,290.00 2,290.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 2

จำนวน 3 รายการ /2,290 72,290 เทคนิคและราคา 1/10/2564

3 จ้างเปลี่ยนการ์ดโทรศัพท์ 38,000.00 38,000.00 เจาะจง ยูเรท้า ยูเรท้า ผ่านข้อเสนอด้าน 3

จำนวน 2 รายการ /38,000 738,000 เทคนิคและราคา 1/10/2564

4 จ้างติดต้ังผ้าม่าน 9,250.00 9,250.00 เจาะจง ร้านจิราภรณ์ผ้าม่าน ร้านจิราภรณ์ผ้าม่าน ผ่านข้อเสนอด้าน 4

จำนวน 1 รายการ /9,250 79,250 เทคนิคและราคา 1/10/2564

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 5,140.00 5,140.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 5

จำนวน 2 รายการ /5,140 75,140 เทคนิคและราคา 1/10/2564

6 ซื้อครุภัณพ์สำนักงานตํ่าา 8,140.00 8,140.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 6

จำนวน 2 รายการ /8,140 78,140 เทคนิคและราคา 1/10/2564

7 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครั; 2,890.00 2,890.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 7

จำนวน 1 รายการ /2,890 72,890 เทคนิคและราคา 1/10/2564

8 ซื้อวัสดเชื้อเพลิงและหล่อล่ื! 3,600.00 3,600.00 เจาะจง หจก. มนตรี พีเอ็มแอล ปิโตรเลียม หจก. มนตรี พีเอ็มแอล ปิโตรเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 8

จำนวน 1 รายการ /3,600 73,600 เทคนิคและราคา 1/10/2564

9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,975.00 12,975.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 9

จำนวน 4 รายการ /12,975 712,975 เทคนิคและราคา 1/10/2564

10 จ้างทำตรายาง 700.00 700.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 10

จำนวน 1 รายการ /700 7700 เทคนิคและราคา 1/10/2564

11 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,815.00 4,815.00 เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พล,ส จำกัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 11

จำนวน 1 รายการ /4,815 74,815 เทคนิคและราคา 1/10/2564

12 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 17,500.00 17,500.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 12

จำนวน 1 รายการ 717,500 717,500 เทคนิคและราคา 1/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

13 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,899.60 2,899.60 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าม 13

จำนวน 1 รายการ /2,899.60 72,899.60 เทคนิคและราคา 1/10/2564

14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 60,750.00 60,750.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าม 14

จำนวน 3 รายการ /60,750 760,750 เทคนิคและราคา 4/10/2564

15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 69,300.00 69,300.00 เจาะจง หจก. อาร์แอนบ ีเมด ิซายน์ หจก. อาร์แอนบ ีเมด ิชายน์ ผ่านข้อเสนอด้าม 15

จำนวน 7 รายการ /69,300 769,300 เทคนิคและราคา 4/10/2564

16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 87,864.00 87,864.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าม 16

จำนวน 11 รายการ /87,864 787,864 เทคนิคและราคา 4/10/2564

17 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,300.00 1,300.00 เจาะจง บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าม 17

จำนวน 1 รายการ /1,300 71,300 เทคนิคและราคา 4/10/2564

18 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,400.00 1,400.00 เจาะจง บริษัท ทีพีดรักส์ แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด ผานข้อเสนอด้าม 18

จำนวน 1 รายการ 71,400 71,400 เทคนิคและราคา 4/10/2564

19 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 14,348.70 14,348.70 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าม 19

จำนวน 2 รายการ 714,348.70 714,348.70 เทคนิคและราคา 4/10/2564

20 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 171,400.00 171,400.00 เจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าม 20

จำนวน 1 รายการ 7171,400 7171,400 เทคนิคและราคา 4/10/2564

21 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เจาะจง บริษัท ที แมน ฟาร์มา จำกัด บริษัท ที แมน ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าม 21

จำนวน 1 รายการ 77,000 77,000 เทคนิคและราคา 4/10/2564

22 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 6,750.00 6,750.00 เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านข้อเสนอด้าม 22

จำนวน 1 รายการ 76,750 76,750 เทคนิคและราคา 4/10/2564

23 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 89,880.00 89,880.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าม 23

จำนวน 2 รายการ 789,880 789,880 เทคนิคและราคา 5/10/2564

24 ซื้อวัสดุการแพทย์ 47,080.00 47,080.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ ์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ ์เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าม 24

จำนวน 3 รายการ 747,080 747,080 เทคนิคและราคา 5/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

25 ซื้อวัสดุการแพทย์ 4,815.00 4,815.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ฝานข้อเสนอด้าน 25

จำนวน 1 รายการ /4,815 74,815 เทคนิคและราคา 5/10/2564

26 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 84,200.00 84,200.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 26

จำนวน 6 รายการ /84,200 784,200 เทคนิคและราคา 6/10/2564

27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,500.00 12,500.00 เจาะจง บริษัท เอ็นเอส เทรดดด้ิง กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็นเอส เทรดดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 27

จำนวน 1 รายการ /12,500 712,500 เทคนิคและราคา 6/10/2564

28 ซื้อวัสดุการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เจาะจง บริษัท สิบกำลัง จำกัด บริษัท สิบกำลัง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 28

จำนวน 3 รายการ /22,500 722,500 เทคนิคและราคา 6/10/2564

29 ซื้อวัสดุการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 29

จำนวน 1 รายการ /6,420 76,420 เทคนิคและราคา 6/10/2564

30 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม 55,500.00 55,500.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตต้ิง จำกัด บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 30

จำนวน 3 รายการ /55,500 755,500 เทคนิคและราคา 6/10/2564

31 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 6,409.30 6,409.30 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 31

จำนวน 2 รายการ /6,409.30 76,409.30 เทคนิคและราคา 7/10/2564

32 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 17,500.00 17,500.00 เจาะจง หจก. ภิญโญ ฟาร์มาฃี หจก. ภิญโญ ฟาร์มาขี ผ่านข้อเสนอด้าน 32

จำนวน 1 รายการ 717,500 717,500 เทคนิคและราคา 7/10/2564

33 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 27,060.90 27,060.90 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 33

จำนวน 7 รายการ 727,060.90 727,060.90 เทคนิคและราคา 8/10/2564

34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 180.00 180.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 34

จำนวน 1 รายการ 7180 7180 เทคนิคและราคา 8/10/2564

35 จ้างเหมา 1,550.00 1,550.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 35

จำนวน 1 รายการ 71,550 71,550 เทคนิคและราคา 8/10/2564

36 ซื้อวัสดุสำนักงาน 760.00 760.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 36

จำนวน 1 รายการ 7760 7760 เทคนิคและราคา 8/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

37 ชิ้อวัสดุงานบ้านงานครัว 580.00 580.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าใ. 37

จำนวน 1 รายการ /580 7580 เทคนิคและราคา 8/10/2564

38 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,350.00 2,350.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าใ. 38

จำนวน 3 รายการ /2,350 72,350 เทคนิคและราคา 8/10/2564

39 ชื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตํ่ 1,590.00 1,590.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผานข่อเสนอด่าใ, 39

จำนวน 1 รายการ 71,590 71,590 เทคนิคและราคา 8/10/2564

40 ชื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างตํ่าฯ 3,550.00 3,550.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด็าใ, 40

จำนวน 1 รายการ 73,550 73,550 เทคนิคและราคา 8/10/2564

41 จ้างเหมา 1,100.00 1,100.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าใ, 41

จำนวน 1 รายการ 71,100 71,100 เทคนิคและราคา 8/10/2564

42 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 980.00 980.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผานข่อเสนอด่าน 42

จำนวน 1 รายการ 7980 7980 เทคนิคและราคา 8/10/2564

43 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,960.00 2,960.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 43

จำนวน 1 รายการ 72ม960 72ม960 เทคนิคและราคา 8/10/2564

44 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 600.00 600.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผานข่อเสนอด่าน 44

จำนวน 1 รายการ 7600 7600 เทคนิคและราคา 8/10/2564

45 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,720.00 2,720.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 45

จำนวน 1 รายการ 72,720 72,720 เทคนิคและราคา 8/10/2564

46 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,050.00 1,050.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผานข้อเสนอด่าน 46

จำนวน 1 รายการ 71,050 71,050 เทคนิคและราคา 8/10/2564

47 ชื้อวัสดุสำนักงาน 1,480.00 1,480.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผานข่อเสนอด่าน 47

จำนวน 1 รายการ 71,480 71,480 เทคนิคและราคา 8/10/2564

48 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21,500.00 21,500.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 48

จำนวน 1 รายการ 721,500 721,500 เทคนิคและราคา 8/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรีอิจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาทีตกลงข้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

49 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 1,350.00 1,350.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าใ, 49

จำนวน 2 รายการ /1,350 71,350 เทคนิคและราคา 8/10/2564

50 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,320.00 5,320.00 เจาะจง ร้านขัยชนะ ร้านขัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าใ 50

จำนวน 3 รายการ /5,320 75,320 เทคนิคและราคา 8/10/2564

51 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 175.00 175.00 เจาะจง ร้านขัยชนะ ร้านขัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าใ 51

จำนวน 1 รายการ /175 7175 เทคนิคและราคา 8/10/2564

52 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหน 16,835.00 16,835.00 เจาะจง ร้านคาร์คลินิค ร้านคาร์คลินิค ผ่านข้อเสนอด้าใ 52

จำนวน 20 รายการ 716,835 716,835 เทคนิคและราคา 8/10/2564

53 จ้างเหมา 2,950.00 2,950.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าใ 53

จำนวน 1 รายการ 72,950 72,950 เทคนิคและราคา 8/10/2564

54 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 102,720.00 102,720.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าใ 54

จำนวน 6 รายการ 7102,720 7102,720 เทคนิคและราคา 8/10/2564

55 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,100.00 8,100.00 เจาะจง บริษัท เอ็นเอส เทรดดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็นเอส เทรดดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าใ 55

จำนวน 1 รายการ 78,100 78,100 เทคนิคและราคา 11/10/2564

56 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าใ 56

จำนวน 1 รายการ 710,000 710,000 เทคนิคและราคา 11/10/2564

57 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,970.00 2,970.00 เจาะจง บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าใ 57

จำนวน 1 รายการ 72,970 72,970 เทคนิคและราคา 12/10/2564

58 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 82,240.00 82,240.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาฯ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาฯ ผ่านข้อเสนอด้าใ 58

จำนวน 4 รายการ 782,240 782,240 เทคนิคและราคา 12/10/2564

59 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตต้ิง จำกัด บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตต้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าใ 59

จำนวน 2 รายการ 716,000 716,000 เทคนิคและราคา 15/10/2564

60 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ําๆ 7,350.00 7,350.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านเนัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าใ 60

จำนวน 2 รายการ 77,350 77,350 เทคนิคและราคา 15/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตลาคม 2564

ลำดับ งานท่ีชัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

61 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 10,000.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 61

จำนวน 1 รายการ 710,000 710,000 เทคนิคและราคา 15/10/2564

62 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00 12,000.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 62

จำนวน 1 รายการ 712,000 712,000 เทคนิคและราคา 15/10/2564

63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหน 10,400.01 10,400.01 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 63

จำนวน 1 รายการ 710,400.01 710,400.01 เทคนิคและราคา 15/10/2564

64 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหน 4,881.88 4,881.88 เจาะจง บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) จำกัด บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 64

จำนวน 11 รายการ 74,881.88 74,881.88 เทคนิคและราคา 15/10/2564

65 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26,133.50 26,133.50 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 65

จำนวน 1 รายการ 726,133.50 726,133.50 เทคนิคและราคา 15/10/2564

66 จ้างทำตรายาง 1,400.00 1,400.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 66

จำนวน 1 รายการ 71,400 71,400 เทคนิคและราคา 15/10/2564

67 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 76,907.00 76,907.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 67

จำนวน 63 รายการ 776,907 776,907 เทคนิคและราคา 15/10/2564

68 ชื้อวัสดุสำนักงาน 29,901.00 29,901.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 68

จำนวน 36 รายการ 729,901 729,901 เทคนิคและราคา 15/10/2564

69 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 72,900.00 72,900.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาฯ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาฯ ผ่านข้อเสนอด้าน 69

จำนวน 2 รายการ 772,900 772,900 เทคนิคและราคา 18/10/2564

70 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 19,655.00 19,655.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 70

จำนวน 5 รายการ 719,655 719,655 เทคนิคและราคา 18/10/2564

71 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 16,760.00 16,760.00 เจาะจง หจก. ภิญโญ ฟาร์มาชี หจก. ภิญโญ ฟาร์มาชี ผ่านข้อเสนอด้าน 71

จำนวน 2 รายการ 716,760 716,760 เทคนิคและราคา 19/10/2564

72 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 26,000.00 26,000.00 เจาะจง บริษัท อัลลาย แอนซ์ ฟาร์มา จำกัด บริษัท อัลลาย แอนซ ์ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 72

จำนวน 1 รายการ 726,000 726,000 เทคนิคและราคา 19/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตลาคม 2564
ลำดับ งานที่จ้ดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผ้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตผลที่ร เลขทและวนท

หรือจ้าง หรอจ้าง และราคาทเสนอ ราคาทตกลงซอหรอจาง คัดเลือกโดยสรุป 'ของสัญญา
73 ซื้อเวชภณฑ์ยา 60,300.00 60,300.00 เจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดักส ์จำกัด บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดักส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าเ 73

จำนวน 2 รายการ /60,300 760,300 เทคนิคและราคา 20/10/2564
74 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 33,000.00 33,000.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าใ, 74

จำนวน 1 รายการ /33,000 733,000 เทคนิคและราคา 20/10/2564

75 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 17,750.00 17,750.00 เจาะจง บริษัท ชีฟาม จำกัด บริษัท ซีฟาม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าU 75
จำนวน 1 รายการ 717,750 717,750 เทคนิคและราคา 21/10/2564

76 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,494.00 4,494.00 เจาะจง บริษัท ยูนิซัน จำกัด บริษัท ยูนิชัน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 76
จำนวน 1 รายการ 74,494 74,494 เทคนิคและราคา 21/10/2021

77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,010.00 2,010.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 77
จำนวน 2 รายการ 72,010 72,010 เทคนิคและราคา 25/10/2564

78 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12,700.00 12,700.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 78
จำนวน 2 รายการ 712,700 712,700 เทคนิคและราคา 25/10/2564

79 จ้างซ่อมเทเลคอม 1,580.00 1,580.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 79

จำนวน 1 รายการ 71,580 71,580 เทคนิคและราคา 25/10/2564
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,480.00 3,480.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 80

จำนวน 2 รายการ 73,480 73,480 เทคนิคและราคา 25/10/2564

81 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,310.00 2,310.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 81
จำนวน 2 รายการ 72,310 72,310 เทคนิคและราคา 25/10/2564

82 ชื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3,750.00 3,750.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 82
จำนวน 1 รายการ 73,750 73,750 เทคนิคและราคา 25/10/2564

83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 675.00 675.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 83
จำนวน 1 รายการ 7675 7675 เทคนิคและราคา 25/10/2564

84 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 780.00 780.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 84

จำนวน 1 รายการ 7780 7780 เทคนิคและราคา 25/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดชึอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่ชัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือิจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเสือกโดยสรุป 'ยองสัญญา

85 ชื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 4,550.00 4,550.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอต้าใ. 85

จำนวน 1 รายการ /4,550 74,550 เทคนิคและราคา 25/10/2564

86 ชื้อวัสดุการแพทย์ 2,300.50 2,300.50 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าใ 86

จำนวน 1 รายการ /2,300.50 72,300.50 เทคนิคและราคา 25/10/2564

87 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00 1,200.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 87

จำนวน 1 รายการ /1,200 71,200 เทคนิคและราคา 25/10/2564

88 ชื้อวัสดุการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เจาะจง บริษัท ไซเอนช ์เมด จำกัด บริษัท ไซเอนช ์เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 88

จำนวน 2 รายการ /24,00 724,00 เทคนิคและราคา 27/10/2564

89 จ้างตรวจเช็คเครื่องนึ่ง 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 89

จำนวน 1 รายการ /10,000 710,000 เทคนิคและราคา 27/10/2564

90 ชื้อวัสดุการแพทย์ 18,557.48 18,557.48 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 90

จำนวน 10 รายการ 718,557.48 718,557.48 เทคนิคและราคา 27/10/2564

91 ชื้อวัสดุการแพทย์ 83,995.00 83,995.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ ์เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 91

จำนวน 2 รายการ 783,995 783,995 เทคนิคและราคา 27/10/2564

92 ชื้อวัสดุการแพทย์ 2,568.00 2,568.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 92

จำนวน 2 รายการ 72,568 72,568 เทคนิคและราคา 27/10/2564

93 ซื้อวัสดุการแพทย์ 8,988.00 8,988.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 93

จำนวน 2 รายการ 78,988 78,988 เทคนิคและราคา 27/10/2564

94 ซื้อวัสดุการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 94

จำนวน 1 รายการ 721,400 721,400 เทคนิคและราคา 27/10/2564

95 ซื้อวัสดุการแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จำกัด บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 95

จำนวน 3 รายการ 75,000 75,000 เทคนิคและราคา 27/10/2564

96 ซื้อวัสดุการแพทย์ 10,280.00 10,280.00 เจาะจง หจก. วีอาร ์ชัพพอร์ต หจก. วีอาร ์ซัพพอร์ต ผ่านข้อเสนอด้าน 96

จำนวน 9 รายการ 710,280 710,280 เทคนิคและราคา 27/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดีอน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรือิจาง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาทีตกลงซอหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

97 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคออทอน จำกัด บริษัท ไบโอคออทอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าช 97

จำนวน 1 รายการ /3,000 73,000 เทคนิคและราคา 27/10/2564

98 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,800.00 1,800.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าช 98

จำนวน 1 รายการ /1,800 71,800 เทคนิคและราคา 27/10/2564

99 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 18,470.00 18,470.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้า! 99

จำนวน 4 รายการ 718,470 718,470 เทคนิคและราคา 27/10/2564

100 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,360.00 3,360.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้า! 100

จำนวน 1 รายการ 73,360 73,360 เทคนิคและราคา 28/10/2564

101 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืใ 3,600.00 3,600.00 เจาะจง หจก. มนตรี พีเอ็มแอล ปิโตรเลียม หจก. มนตรี พีเอ็มแอล ปิโตรเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 101

จำนวน 1 รายการ 73,600 73,600 เทคนิคและราคา 28/10/2564

102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,166.13 3,166.13 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 102

จำนวน 17 รายการ 73,166.13 73,166.13 เทคนิคและราคา 28/10/2564

103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,233.71 1,233.71 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 103

จำนวน 10 รายการ 71,233.71 71,233.71 เทคนิคและราคา 28/10/2564

104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 738.30 738.30 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 104

จำนวน 7 รายการ 7738.30 7738.30 เทคนิคและราคา 28/10/2564

105 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,290.00 2,290.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 105

จำนวน 2 รายการ 72,290 72,290 เทคนิคและราคา 28/10/2564

106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14,760.00 14,760.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 106

จำนวน 9 รายการ 714,760 714,760 เทคนิคและราคา 28/10/2564

107 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เจาะจง หจก. นันท์นภัส ซัพพลาย (2017) หจก. นันท์นภัส ซัพพลาย (2017) ผ่านข้อเสนอด้าน 107

จำนวน 1 รายการ 79,000 79,000 เทคนิคและราคา 28/10/2564

108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,095.00 5,095.00 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 00oT-H

จำนวน 2 รายการ 75,095 75,095 เทคนิคและราคา 28/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดซึอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผ้เสนอราคา ผ้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตผลที่จ เลขทและวนท
หรือจ้าง หรอจ่าง และราคาที่เสนอ ราคาทีตกลงซอหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

109 จ้างตรวจเครื่องกำเนิดไฟฟ้' 47,500.00 47,500.00 เจาะจง ร้านรุ่งเจริญ ร้านรุ่งเจริญ ผ่านข้อเสนอด้าน 109

จำนวน 10 รายการ /47,500 747,500 เทคนิคและราคา 28/10/2564

110 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 775.00 775.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 110

จำนวน 1 รายการ /775 7775 เทคนิคและราคา 28/10/2564

111 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,700.40 4,700.40 เจาะจง บริษัท แสงไท เมดิคอล จำกัด บริษัท แสงไท เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 111

จำนวน 2 รายการ /4,700.40 74,700.40 เทคนิคและราคา 28/10/2564

112 ซื้อหนังสือพิมพ์ 1,200.00 1,200.00 เจาะจง ร้ารยืนยง ร้ารยืนยง ผ่านข้อเสนอด้าน 112

จำนวน 1 รายการ 71,200 71,200 เทคนิคและราคา 29/10/2564

113 ซื้อวัสดุบริโภค 240,711.00 240,711.00 เจาะจง หจก. ลาภิศก่อสร้าง หจก. ลาภิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 113

จำนวน 92 รายการ 7240,711 7240,711 เทคนิคและราคา 29/10/2564

114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่ใ 3,600.00 3,600.00 เจาะจง หจก. มนตรี พีเอ็มแอล ปิโตรเลียม หจก. มนตรี พีเอ็มแอล ปิโตรเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 114

จำนวน 1 รายการ 73,600 73,600 เทคนิคและราคา 29/10/2564

115 ซื้อวัสดุเช้ือเพลงและหล่อลื่ใ 55,418.50 55,418.50 เจาะจง หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ ผ่านข้อเสนอด้าน 115

จำนวน 9 รายการ 755,418.50 755,418.50 เทคนิคและราคา 29/10/2564

116 จ้างตรวจห้องปฏิบัติการ 63,275.00 63,275.00 เจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร ีไอ เอ แลบ จำกัด บริษัท กรุงเทพ อาร ีไอ เอ แลบ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 116

จำนวน 41 รายการ 763,275 763,275 เทคนิคและราคา 29/10/2564

117 จ้างทำฟ้นปลอม 4,333.50 4,333.50 เจาะจง บริษัท พีฃ ีเดนตัล แลป จำกัด บริษัท พีข ีเดนคัล แลป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 117

จำนวน 1 รายการ 74,333.50 74,333.50 เทคนิคและราคา 29/10/2564

118 ซื้อวัสดุบริโภค 34,350.00 34,350.00 เจาะจง ร้านนํ้าทิพวรรณ ร้านนํ้าทิพวรรณ ผ่านข้อเสนอด้าน 118

จำนวน 3 รายการ 734,350 734,350 เทคนิคและราคา 29/10/2564

119 จ้างตรวจห้องปฏิบัติการ 12,760.00 12,760.00 เจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ผ่านข้อเสนอด้าน 119

จำนวน 2 รายการ 712,760 712,760 เทคนิคและราคา 29/10/2564

120 จ้างตรวจคัดกรองโลหิต 1,120.00 1,120.00 เจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ผ่านข้อเสนอด้าน 120

จำนวน 2 รายการ 71,120 71,120 เทคนิคและราคา 29/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

1 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 36,000.00 36,000.00 เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านข้อเสนอด้าน 122

จำนวน 1 รายการ /36,000 736,000 เทคนิคและราคา 1/11/2564

2 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 13,500.00 13,500.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตต้ิง จำกัด บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตต้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 123

จำนวน 1 รายการ 713,500 713,500 เทคนิคและราคา 1/11/2564

3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 81,520.00 81,520.00 เจาะจง บริษัท กู๊ดเฮลซ ์ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท กู๊ดเฮลซ ์ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 124

จำนวน 1 รายการ 781,520 781,520 เทคนิคและราคา 1/11/2564

4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 83,895.00 83,895.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟทิเนอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 125

จำนวน 6 รายการ 783,895 783,895 เทคนิคและราคา 1/11/2564

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 90,990.00 90,990.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 126

จำนวน 6 รายการ 783,895 783,895 เทคนิคและราคา 1/11/2564

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 98,325.00 98,325.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 127

จำนวน 7 รายการ 798,325 798,325 เทคนิคและราคา 2/11/2564

7 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 12,500.00 12,500.00 เจาะจง ก้าวไกลมาเก็ตต้ิง ก้าวไกลมาเก็ตติ้ง ผ่านข้อเสนอด้าน 128

จำนวน 1 รายการ 712,500 712,500 เทคนิคและราคา 2/11/2564

8 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 43,410.00 43,410.00 เจาะจง บริษัท เยเนอรัลออสปิตัล โปรดัคส์จำกัด บริษัท เยเนอรัลออสปิตัล โปรดัคส์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 129

จำนวน 5 รายการ 743,410 743,410 เทคนิคและราคา 2/11/2564

9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 34,410.00 34,410.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมด ิชายน์ หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมต ิซายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 130

จำนวน 10 รายการ 734,410 734,410 เทคนิคและราคา 3/11/2564

10 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 17,013.00 17,013.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 131

จำนวน 1 รายการ 717,013 717,013 เทคนิคและราคา 3/11/2564

11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 82,900.00 82,900.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 132

จำนวน 6 รายการ 782,900 782,900 เทคนิคและราคา 4/11/2564

12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26,300.00 26,300.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 133

จำนวน 3 รายการ 726,300 726,300 เทคนิคและราคา 4/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดชึอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผ้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
• ฉ/

เหตผลที่จ เลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรอจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาทีตกลงซอหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัณณุๆ

13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,475.00 9,475.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมด ิชายน์ หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมด ิซายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 134

จำนวน 3 รายการ /9,475 /9,475 เทคนิคและราคา 4/11/2564

14 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 26,550.00 26,550.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 135

จำนวน 1 รายการ /26,550 /26,550 เทคนิคและราคา 4/11/2564

15 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 136

จำนวน 1 รายการ /6,000 /6,000 เทคนิคและราคา 4/11/2564

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 490.00 490.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 137

จำนวน 4 รายการ /490 /490 เทคนิคและราคา 5/11/2564

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,400.00 8,400.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 138

จำนวน 2 รายการ /8,400 /8,400 เทคนิคและราคา 5/11/2564

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00 5,000.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 139

จำนวน 2 รายการ /5,000 /5,000 เทคนิคและราคา 5/11/2564

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500.00 2,500.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 140

จำนวน 1 รายการ /2,500 /2,500 เทคนิคและราคา 5/11/2564

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 450.00 450.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 141

จำนวน 1 รายการ /2,500 /2,500 เทคนิคและราคา 5/11/2564

21 ซื้อวิสคุคอมพิวเตอร์ 450.00 450.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 142

จำนวน 1 รายการ /2,500 /2,500 เทคนิคและราคา 5/11/2564

22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 950.00 950.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 143

จำนวน 1 รายการ /2,500 /2,500 เทคนิคและราคา 5/11/2564

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 950.00 950.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 144

จำนวน 1 รายการ /2,500 /2,500 เทคนิคและราคา 5/11/2564

24 จ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน 6,800.00 6,800.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 145

จำนวน 1 รายการ /6,800 /6,800 เทคนิคและราคา 5/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผ้เสนอราคา ผ้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตผลที่จิ เลขทและวนท
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาทืตกลงข้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัณณา

25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,450.00 3,450.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเอทค ร้านณัฐพลไฮเอทค ผ่านข้อเสนอด้าน 146

จำนวน 1 รายการ /3,450 73,450 เทคนิคและราคา 5/11/2564

26 จ้างซ่อมคู้ลำโพงเคลื่อนที่ 1,150.00 1,150.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเอทค ร้านณัฐพลไฮเอทค ผ่านข้อเสนอด้าน 147

จำนวน 1 รายการ /3,450 73,450 เทคนิคและราคา 5/11/2564

27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13,880.00 13,880.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเอทค ร้านณัฐพลไฮเอทค ผ่านข้อเสนอด้าน 148

จำนวน 7 รายการ 713,880 713,880 เทคนิคและราคา 5/11/2564

28 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 64,200.00 64,200.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 149

จำนวน 1 รายการ 764,200 764,200 เทคนิคและราคา 5/11/2564

29 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 46,224.00 46,224.00 เจาะจง บริษัท ฃิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 150

จำนวน 1 รายการ 746,224 746,224 เทคนิคและราคา 5/11/2564

30 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 13,500.00 13,500.00 เจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 151

จำนวน 2 รายการ 713,500 713,500 เทคนิคและราคา 5/11/2564

31 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 25,550.00 25,550.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 152

จำนวน 4 รายการ 725,550 725,550 เทคนิคและราคา 8/11/2564

32 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 9,000.00 9,000.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาชูติคอล อินดัสตร ิจก. บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตริ จก. ผ่านข้อเสนอด้าน 153

จำนวน 1 รายการ 79,000 79,000 เทคนิคและราคา 8/11/2564

33 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 27,750.00 27,750.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตร ิจก. บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาชูติคอล อินดัสตร ิจก. ผ่านข้อเสนอด้าน 154

จำนวน 3 รายการ 727,750 727,750 เทคนิคและราคา 8/11/2564

34 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 12,700.00 12,700.00 เจาะจง หจก. ภิญโญ ฟาร์มาซี หจก. ภิญโญ ฟาร์มาฃี ผ่านข้อเสนอด้าน 155

จำนวน 1 รายการ 712,700 712,700 เทคนิคและราคา 8/11/2564

35 ซื้อวัสดำการแพทย์ 2,140.00 2,140.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส ์จำกัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 156

จำนวน 1 รายการ 72,140 72,140 เทคนิคและราคา 8/11/2564

36 จ้างทำตรายาง 960.00 960.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 157

จำนวน 2 รายการ 7960 7960 เทคนิคและราคา 9/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดช้ือหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรีอจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

37 ชื้อวัสดุงานบานงานครัว 26,800.00 26,800.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 158

จำนวน 5 รายการ /26,800 726,800 เทคนิคและราคา 9/11/2564

38 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 630.00 630.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 159

จำนวน 1 รายการ /630 7630 เทคนิคและราคา 9/11/2564

39 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 1,198.40 1,198.40 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส ์จำกัด บริษัท ดีทแฮส์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 160

จำนวน 1 รายการ /1,198.40 71,198.40 เทคนิคและราคา 9/11/2564

40 ชื้อวัสดุสำนักงาน 3,360.00 3,360.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 161

จำนวน 1 รายการ /3,360 73,360 เทคนิคและราคา 9/11/2564

41 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7,010.00 7,010.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 162

จำนวน 3 รายการ /7,010 77,010 เทคนิคและราคา 9/11/2564

42 ชื้อวัสดุสำนักงาน 8,230.00 8,230.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 163

จำนวน 4 รายการ /8,230 78,230 เทคนิคและราคา 9/11/2564

43 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22,277.00 22,277.00 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 164

จำนวน 8 รายการ /22,277 722,277 เทคนิคและราคา 9/11/2564

44 ชื้อวัสดุสำนักงาน 16,000.00 16,000.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 165

จำนวน 1 รายการ 716,000 716,000 เทคนิคและราคา 9/11/2564

45 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 3,870.00 3,870.00 เจาะจง หจก. ภิญโญ ฟาร์มาซี หจก. ภิญโญ ฟาร์มาชี ผ่านข้อเสนอด้าน 166

จำนวน 3 รายการ 73,870 73,870 เทคนิคและราคา 9/11/2564

46 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,400.00 2,400.00 เจาะจง หจก. แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ หจก. แอล.บี.เอส แลบบอเรตอร่ี ผ่านข้อเสนอด้าน 167

จำนวน 1 รายการ 72,400 72,400 เทคนิคและราคา 9/11/2564

47 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 55,640.00 55,640.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส ์จำกัด บริษัท ดีทแฮส์ม เคลเลอร์โลจิสติกส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 168

จำนวน 2 รายการ 755,640 755,640 เทคนิคและราคา 9/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

48 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 19,000.00 19,000.00 เจาะจง บริษัท พาตาร ์แลบ (2517) จำกัด บริษัท พาตาร ์แลบ (2517) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 169

จำนวน 1 รายการ 719,000 719,000 เทคนิคและราคา 9/11/2564

49 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 18,582.45 18,582.45 เจาะจง องค๓์สัชกรรม องค์เภสัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 170

จำนวน 3 รายการ 718,582.45 718,582.45 เทคนิคและราคา 9/11/2564

50 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 64,200.00 64,200.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 171

จำนวน 1 รายการ 764,200 764,200 เทคนิคและราคา 9/11/2564

51 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,800.00 3,800.00 เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด บริษัท ที.พี.ดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 172

จำนวน 1 รายการ 73,800 73,800 เทคนิคและราคา 10/11/2564

52 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,520.00 2,520.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 173

จำนวน 1 รายการ 72,520 72,520 เทคนิคและราคา 10/11/2564

53 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,940.00 2,940.00 เจาะจง บริษัท เอ็ม พ ีเมดกรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็ม พ ีพดกรุ๊ป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 174

จำนวน 1 รายการ 72,940 72,940 เทคนิคและราคา 10/11/2564

54 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,680.00 1,680.00 เจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดรักส์เฮ้าส ์จำกัด บริษัท เยนเนอร์ราลดรักส์เฮ้าส์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 175

จำนวน 1 รายการ 71,680 71,680 เทคนิคและราคา 10/11/2564

55 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1,300.00 1,300.00 เจาะจง บริษัท ทีแมน ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท ทีแมน ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 176

จำนวน 1 รายการ 71,300 71,300 เทคนิคและราคา 10/11/2564

56 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 36,118.92 36,118.92 เจาะจง บริษัท ฃิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 177

จำนวน 3 รายการ 736,118.92 736,118.92 เทคนิคและราคา 10/11/2564

57 ซื้อวัสดำการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิไซเอนช ์จำกัด บริษัท เอเชีย เมดิไชเอนช ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 178

จำนวน 1 รายการ 722,500 722,500 เทคนิคและราคา 10/11/2564

58 ซื้อวัสดำการแพทย์ 192,000.00 192,000.00 เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิไชเอนช ์จำกัด บริษัท เอเชีย เมดิไซเอนซ ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 179

จำนวน 2 รายการ 7192,000 7192,000 เทคนิคและราคา 10/11/2564

59 ซื้อวัสดำการแพทย์ 13,380.00 13,380.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่นพลัส หจก. อิเลฟเว่นพลัส ผ่านข้อเสนอด้าน 180

จำนวน 9 รายการ 713,380 713,380 เทคนิคและราคา 10/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่

หรีอิจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

60 ซื้อวัสดำการแพทย์ 5,330.00 5,330.00 เจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นช ์อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท เอ็มมีเน้นชี อินเตอร์เนช่ันแนล ผ่านซัอเสนอด้าน 181

จำนวน 2 รายการ /5,330 75,330 เทคนิคและราคา 10/11/2564

61 ซื้อวัสดำการแพทย์ 6,400.00 6,400.00 เจาะจง บริษัท เอฟ. ชี. พี. จำกัด บริษัท เอฟ. ชี. พี. จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 182

จำนวน 2 รายการ /6,400 76,400 เทคนิคและราคา 10/11/2564

62 ซื้อวัสดำการแพทย์ 20,400.00 20,400.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่นพลัส หจก. อิเลฟเว่นพลัส ผ่านข้อเสนอด้าน 183

จำนวน 9 รายการ /20,400 720,400 เทคนิคและราคา 10/11/2564

63 ซื้อวัสดำการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 184

จำนวน 1 รายการ 712,000 712,000 เทคนิคและราคา 10/11/2564

64 ซื้อวัสดำการแพทย์ 47,500.00 47,500.00 เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิไซเอนซ ์จำกัด บริษัท เอเชีย เมดิไซเอนช ีจำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 185

จำนวน 1 รายการ 747,500 747,500 เทคนิคและราคา 10/11/2564

65 ซื้อวัสดำการแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี หจก. กรีน เอ็ม ดี ผ่านข้อเสนอด้าน 186

จำนวน 5 รายการ 712,500 712,500 เทคนิคและราคา 10/11/2564

66 ซื้อวัสดำการแพทย์ 43,500.00 43,500.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 187

จำนวน 1 รายการ 743,500 743,500 เทคนิคและราคา 10/11/2564

67 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 33,360.00 33,360.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 188

จำนวน 4 รายการ 733,360 733,360 เทคนิคและราคา 10/11/2564

68 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,400.00 2,400.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 189

จำนวน 1 รายการ 72,400 72,400 เทคนิคและราคา 10/11/2564

69 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,899.60 2,899.60 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 190

จำนวน 1 รายการ 72,899.60 72,899.60 เทคนิคและราคา 10/11/2564

70 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 11,600.00 11,600.00 เจาะจง บริษัท มาส ุจำกัด บริษัท มาส ุจำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 191

จำนวน 1 รายการ 711,600 711,600 เทคนิคและราคา 11/11/2564

71 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,100.00 2,100.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินพีามาร์ชูติคอลอินดัสคร้ี จำกั^ บริษัท เบอร์ลินฟ่ามาร์ซูติคอลอินดัสครี้ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 192

จำนวน 1 รายการ 72,100 72,100 เทคนิคและราคา



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรีอจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา
72 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 11,235.00 11,235.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 193

จำนวน 1 รายการ 711,235 711,235 เทคนิคและราคา

73 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 44,000.00 44,000.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพณีทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 194
จำนวน 2 รายการ 744,000 744,000 เทคนิคและราคา

74 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท มาส ุจำกัด บริษัท มาส ุจำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 195
จำนวน 1 รายการ 716,000 716,000 เทคนิคและราคา

75 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 800.00 800.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 196
จำนวน 1 รายการ 7800 7800 เทคนิคและราคา 12/11/2564

76 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 32,160.00 32,160.00 เจาะจง บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์แคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 197
จำนวน 3 รายการ 732,160 732,160 เทคนิคและราคา 12/11/2564

77 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 98,493.50 98,493.50 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 198
จำนวน 3 รายการ 798,493.50 798,493.50 เทคนิคและราคา 15/12/2564

78 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,400.00 8,400.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 199
จำนวน 1 รายการ 78,400 78,400 เทคนิคและราคา 15/12/2564

79 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,600.00 2,600.00 เจาะจง บริษัท ที พ ีดรักส ์แลบบอราทอรี ่จำกัด บริษัท ที พ ีดรักส ์แลบบอราทอรี ่จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 200
จำนวน 1 รายการ 72,600 72,600 เทคนิคและราคา 16/12/2564

80 ซื้อวัสดุบริโภค 110,328.50 110,328.50 เจาะจง หจก. ลาภิศก่อสร้าง หจก. ลาภิศก่อสร้าง ผ่านข้อเสนอด้าน 200
จำนวน รายการ 7110,328.50 7110,328.50 เทคนิคและราคา 16/12/2564

81 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,860.00 4,860.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 201
จำนวน 1 รายการ 74,860 74,860 เทคนิคและราคา 16/12/2564

82 ซื้อวัสดุสำนักงาน 37,741.00 37,741.00 เจาะจง ร้านชัยฃนะ ร้านฃัยฃนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 202
จำนวน รายการ 737,741 737,741 เทคนิคและราคา 17/12/2564

83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 63,964.00 63,964.00 เจาะจง ร้านชัยฃนะ ร้านชัยฃนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 203
จำนวน รายการ 763,964 763,964 เทคนิคและราคา 17/12/2564



สรุปการดำเนินการจัดชือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีชื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้สนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวับที่ 

ของสัญญา
84 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 14,552.00 14,552.00 เจาะจง หจก. สุพรรณการยาง หจก. สุพรรณการยาง ผ่านข้อเสนอด้าน 204

จำนวน 7 รายการ 714,552 714,552 เทคนิคและราคา 17/12/2564
85 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,800.00 3,800.00 เจาะจง ร้านชัยขนะ ร้านชัยฃนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 205

จำนวน 3 รายการ 73,800 73,800 เทคนิคและราคา 17/12/2564
86 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,388.00 2,388.00 เจาะจง บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 206

จำนวน 3 รายการ 72,388 72,388 เทคนิคและราคา 17/12/2564
87 จ้างทำสด็กเกอร์ 2,500.00 2,500.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ครีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 207

จำนวน 1 รายการ 72,500 72,500 เทคนิคและราคา 17/12/2564
88 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง 1,350.00 1,350.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 208

จำนวน 1 รายการ 71,350 71,350 เทคนิคและราคา 17/12/2564
89 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 45,500.00 45,500.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 209

จำนวน 1 รายการ 745,500 745,500 เทคนิคและราคา 17/12/2564
90 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง 1,450.00 1,450.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 210

เคลื่อนที ่จำนวน 1 รายการ 71,450 71,450 เทคนิคและราคา 17/12/2564
91 ชื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,960.00 6,960.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 211

จำนวน 2 รายการ 76,960 76,960 เทคนิคและราคา 17/12/2564
92 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 18,540.00 18,540.00 เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 212

จำนวน 2 รายการ 718540 718540 เทคนิคและราคา 17/12/2564
93 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 650.00 650.00 เจาะจง หจก. แอล บ ีเอส แลบบอเรตอรี่ หจก. แอล บ ีเอส แลบบอเรตอรี่ ผ่านข้อเสนอด้าน 213

จำนวน 1 รายการ 7650 7650 เทคนิคและราคา 17/12/2564
94 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,290.00 3,290.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 214

จำนวน 4 รายการ 73,290 73,290 เทคนิคและราคา 22/12/2564
95 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 4,980.00 4,980.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 215

จำนวน 1 รายการ 74,980 74,980 เทคนิคและราคา 22/12/2564



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเสือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง คัดเสือกโดยสรุป สัญญา

95 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 750.00 750.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 216

จำนวน 1 รายการ /750 7750 เทคนิคและราคา 22/12/2564

97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,850.00 1,850.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 217

จำนวน 1 รายการ /1,850 71,850 เทคนิคและราคา 22/12/2564

98 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20,544.00 20,544.00 เจาะจง บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด บริษัท สยามยูเนียน เคมีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 218

จำนวน 3 รายการ /20,544 720,544 เทคนิคและราคา 22/12/2564

99 จ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน 37,500.00 37,500.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 219

จำนวน 3 รายการ /37,500 737,500 เทคนิคและราคา 22/12/2564

100 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800.00 4,800.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 220

จำนวน 1 รายการ /4,800 74,800 เทคนิคและราคา 22/12/2564

101 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,240.00 3,240.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 221

จำนวน 3 รายการ /3,240 73,240 เทคนิคและราคา 22/12/2564

102 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,960.00 1,960.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 222

จำนวน 4 รายการ 71,960 71,960 เทคนิคและราคา 22/12/2564

103 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 45,485.00 45,485.00 เจาะจง บริษัท ที.ที.คอม จำกัด บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 223

จำนวน 9 รายการ 745,485 745,485 เทคนิคและราคา 22/12/2564

104 ชื้อวัสดุการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เจาะจง บริษัท ไซเอนซ ์เมด จำกัด บริษัท ไชเอนซ์ เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 224

จำนวน 2 รายการ 712,000 712,000 เทคนิคและราคา 22/12/2564

105 ชื้อวัสดุการแพทย์ 3,531.00 3,531.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 225

จำนวน 1 รายการ 73,531 73,531 เทคนิคและราคา 22/12/2564

106 ชื้อวัสดุการแพทย์ 8,613.50 8,613.50 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 226

จำนวน 2 รายการ 78,613.50 78,613.50 เทคนิคและราคา 22/12/2564

107 ชื้อวัสดุการแพทย์ 6,516.30 6,516.30 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 227

จำนวน 4 รายการ 76,516.30 76,516.30 เทคนิคและราคา 22/12/2564

-



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดีอน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา

00oT~l ชื้อวัสดุการแพทย์ 8,299.50 8,299.50 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 228

จำนวน 5 รายการ /8,299.50 78,299.50 เทคนิคและราคา 22/12/2564

109 ชื้อวัสดุการแพทย์ 8,200.00 8,200.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 229

จำนวน 1 รายการ /8,299.50 78,299.50 เทคนิคและราคา 22/12/2564

110 ชื้อวัสดุการแพทย์ 42,000.00 42,000.00 เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 230

จำนวน 1 รายการ /42,000 742,000 เทคนิคและราคา 22/12/2564

111 ชื้อวัสดุการแพทย์ 1,380.00 1,380.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 231

จำนวน 1 รายการ /1,380 71,380 เทคนิคและราคา 22/12/2564

112 ชื้อวัสดุการแพทย์ 29,960.00 29,960.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 232

จำนวน 1 รายการ /29,960 729,960 เทคนิคและราคา 22/12/2564

113 ชื้อวัสดุการแพทย์ 103,496.40 103,496.40 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 233

จำนวน 12 รายการ 7103,496.40 7103,496.40 เทคนิคและราคา 22/12/2564

114 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,650.00 14,650.00 เจาะจง บริษัท ท็อปชายนมด จำกัด บริษัท ท็อปชายน์เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 234

จำนวน 1 รายการ 714,650 714,650 เทคนิคและราคา 22/12/2564

115 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด ์(1982) จำกัด บริษัท ฟาร์มาแลนด ์(1982) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 235

จำนวน 1 รายการ 710,000 710,000 เทคนิคและราคา 23/11/2564

116 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 4,815.00 4,815.00 เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 236

จำนวน 1 รายการ 74,815 74,815 เทคนิคและราคา 23/11/2564

117 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 27,534.10 27,534.10 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 237

จำนวน 3 รายการ 727,534.10 727,534.10 เทคนิคและราคา 23/11/2564

118 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 1,284.00 1,284.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 238

จำนวน 1 รายการ 71,284 71,284 เทคนิคและราคา 24/11/2564

119 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 3,400.00 3,400.00 เจาะจง บริษัท เอ เอ็น บ ีลาบอราตอรี ่จำกัด บริษัท เอ เอ็น บ ีลาบอราตอรี่ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 239

จำนวน 1 รายการ 73,400 73,400 เทคนิคและราคา 24/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา

120 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,800.00 2,800.00 เจาะจง บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์แคร ์จำกัด บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์แคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 240

จำนวน 1 รายการ /2,800 72,800 เทคนิคและราคา 24/11/2564

121 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนตอิค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนตอิค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน

T-H
^3-
C

N

จำนวน 1 รายการ /3,000 73,000 เทคนิคและราคา 24/11/2564

122 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 10,700.00 10,700.00 เจาะจง บริษัท ทีพ ืดรัก แลบบอราทอรี ่(1969) จำกัด บริษัท ทีพ ีดรัก แลบบอราทอรี ่(1969) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 242

จำนวน 1 รายการ 710,700 710,700 เทคนิคและราคา 24/11/2564

123 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 17,460.00 17,460.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนตอิค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนตอิค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 243

จำนวน 3 รายการ 717,460 717,460 เทคนิคและราคา 25/11/2564

124 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 9,600.00 9,600.00 เจาะจง บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัท ทีแมน ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 244

จำนวน 1 รายการ 79,600 79,600 เทคนิคและราคา 25/11/2564

125 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 171,400.00 171,400.00 เจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จำกัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 245

จำนวน 1 รายการ 7171,400 7171,400 เทคนิคและราคา 25/11/2564

126 ซื้อวัสดุการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เจาะจง บริษัท โกรัช ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด บริษัท โกรัช ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 246

จำนวน 1 รายการ 715,000 715,000 เทคนิคและราคา 25/11/2564

127 ซื้อวัสดุการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท ไชเอนซ ์เมด จำกัด บริษัท ไชเอนช ์เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 247

จำนวน 1 รายการ 716,000 716,000 เทคนิคและราคา 25/11/2564

128 ซื้อวัสดุการแพทย์ 5,124.00 5,124.00 เจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นฃ ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอ็มมีเน้นช ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 248

จำนวน 1 รายการ 75,124 75,124 เทคนิคและราคา 25/11/2564

129 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 468,320.00 468,320.00 เจาะจง บริษัท คิวส์วัสดุโรมเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 249

จำนวน 1 รายการ 7468,320 7468,320 เทคนิคและราคา 25/11/2564

130 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 257,250.00 257,250.00 เจาะจง บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร ์จำกัด บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 250

จำนวน 1 รายการ 7257,250 7257,250 เทคนิคและราคา 25/11/2564

131 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 133,000.00 133,000.00 เจาะจง บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร ์จำกัด บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 251

จำนวน 1 รายการ 7133,000 7133,000 เทคนิคและราคา 25/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป

วันที่ของ 

สัญญา

132 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 59,660.00 59,660.00 เจาะจง บริษัท คิวส์วัสดุโอมเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท คิวส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 252

จำนวน 1 รายการ /59,660 /59,660 เทคนิคและราคา 25/11/2564

133 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 41,450.00 41,450.00 เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านข้อเสนอด้าน 253

จำนวน 3 รายการ /41,450 /41,450 เทคนิคและราคา 26/11/2564

134 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 3,480.00 3,480.00 เจาะจง หจก. แอล บ ีเอส แลบบอเรตอรี่ หจก. แอล บ ีเอส แลบบอเรตอรี่ ผ่านข้อเสนอด้าน 254

จำนวน 1 รายการ /3,480 /3,480 เทคนิคและราคา 26/11/2564

135 จ้างซ่อมครุภัณพ์ยานพาหระ 9,700.00 9,700.00 เจาะจง ลู่กิจเจริญยนต์ ลู่กิจเจริญยนต์ ผ่านข้อเสนอด้าน 255

จำนวน 5 รายการ /9,700 /9,700 เทคนิคและราคา 30/11/2564

136 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 1,332.15 1,332.15 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 256

จำนวน 4 รายการ /1,332.15 /1,332.15 เทคนิคและราคา 30/11/2564

137 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 5,783.35 5,783.35 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 257

จำนวน 11 รายการ /5,783.35 /5,783.35 เทคนิคและราคา 30/11/2564

138 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,389.75 3,389.75 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 258

จำนวน 15 รายการ /3,389.75 /3,389.75 เทคนิคและราคา 30/11/2564

139 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 256.80 256.80 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 259

จำนวน 6 รายการ /256.80 /256.80 เทคนิคและราคา 30/11/2564

140 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 7,170.07 7,170.07 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอ่ด้าน 260

จำนวน 14 รายการ /7,170.07 /7,170.07 เทคนิคและราคา 30/11/2564

141 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 726.53 726.53 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ 2018 หจก. ยิ่งเจริญ 2018 ผ่านข้อเสนอด้าน 261

จำนวน 8รายการ /726.53 /726.53 เทคนิคและราคา 30/11/2564



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ธันวาคม 2564

สำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา

1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 86,670.00 86,670.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 269

จำนวน 5 รายการ /86,670 /86,670 เทคนิคและราคา 1/12/2564

2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 49,220.00 49,220.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 270

จำนวน 5 รายการ /49,220 /49,220 เทคนิคและราคา 1/12/2564

3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 53,500.00 53,500.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 271

จำนวน 1 รายการ /53,500 /53,500 เทคนิคและราคา 1/12/2564

4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 90,450.00 90,450.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 272

จำนวน 6 รายการ /90,450 /90,450 เทคนิคและราคา 1/12/2564

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 79,860.00 79,860.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 273

จำนวน 8 รายการ /90,450 /90,450 เทคนิคและราคา 1/12/2564

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 45,942.50 45,942.50 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 274

จำนวน 5 รายการ /45,942.50 /45,942.50 เทคนิคและราคา 1/12/2564

7 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 45,942.50 45,942.50 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 275

จำนวน 1 รายการ /45,942.50 /45,942.50 เทคนิคและราคา 1/12/2564

8 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,657.00 3,657.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 276

จำนวน 1 รายการ /3,657. /3,657. เทคนิคและราคา 1/12/2564

9 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,510.00 5,510.00 เจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 277

จำนวน 1 รายการ /5,510 /5,510 เทคนิคและราคา 1/12/2564

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 61,100.00 61,100.00 เจาะจง หจก. อาร์ แอนด ์บ ีเมดิชายน์ หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิชายนิ ผ่านข้อเสนอด้าน 278

จำนวน 13 รายการ /61,100 /61,100 เทคนิคและราคา 2/12/2564

11 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,000.00 8,000.00 เจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท คอนดรักส ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 279

จำนวน 1 รายการ /8,000 /8,000 เทคนิคและราคา 2/12/2564

12 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,815.00 4,815.00 เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 280

จำนวน 1 รายการ /4,815 /4,815 เทคนิคและราคา 2/12/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ธันวาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา

13 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 22,470.00 22,470.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 281

จำนวน 1 รายการ /22,470 722,470 เทคนิคและราคา 3/12/2564

14 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 86,300.00 86,300.00 เจาะจง บริษัท เยนอรัล ออสปิตัล โปรดักส ์จำกัด บริษัท เยนอรัล ออสปิตัล โปรดักส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 282

จำนวน 4 รายการ /86,300 786,300 เทคนิคและราคา 3/12/2564

15 ซื้อวัสดุการแพทย์ 96,535.40 96,535.40 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 283

จำนวน 5 รายการ /96,535.40 796,535.40 เทคนิคและราคา 3/12/2564

16 ซื้อวัสดุการแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เจาะจง หจก. วิอารี ซัพพอร์ต หจก. วิอารี ชัพพอรีต ผ่านข้อเสนอด้าน 284

จำนวน 10 รายการ 712,500 712,500 เทคนิคและราคา 3/12/2564

17 ซื้อวัสดุการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 285

จำนวน 1 รายการ 715,000 715,000 เทคนิคและราคา 3/12/2564

18 ซื้อวัสดุการแพทย์ 14,124.00 14,124.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 286

จำนวน 2 รายการ 714,124 714,124 เทคนิคและราคา 3/12/2564

19 ซื้อวัสดุการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด บริษัท แฮม เบส พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 287

จำนวน 1 รายการ 710,000 710,000 เทคนิคและราคา 3/12/2564

20 ซื้อวัสดุการแพทย์ 720.00 720.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่น พลีช หจก. อิเลฟเว่น พลีช ผ่านข้อเสนอด้าน 288

จำนวน 1 รายการ 7720 7720 เทคนิคและราคา 3/12/2564

21 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3,591.99 3,591.99 เจาะจง บริษัท โอเร็กช ์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 289

จำนวน 2 รายการ 73,591.99 73,591.99 เทคนิคและราคา 3/12/2564

22 ซื้อวัสดุการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เจาะจง บริษัท ไชเอนช ์เมด จำกัด บริษัท ไชเอนช ์เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 290

จำนวน 1 รายการ 269,241.39 78,000 78,000 เทคนิคและราคา 3/12/2564



^2.3 า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีรัตนร
วัน/เดือน/ปี : ๒๓ ธันวาคม ๒(£๖๔
หัวข้อ : รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ไตรมาส ๑

( ตุลาคม ๒๔๖๔ - ธันวาคม ๒๔๖๔ )
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสPรแนบ)

- บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

๒๔๖๔ ไตรมาส ๑ ( ตุลาคม ๒๔๖๔ - ธันวาคม ๒๔๖๔ ) และแบบสรุปผลการดำเนินงาน 
จัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๔๖๔ - ธันวาคม ๒๔๖๔)

Link ภายนอก: 
หมายเหต ะ....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
จินตนา เทียนทอง 

(นางสาวจินตนา เทียนทอง)

ผู้อนุมัติรับรอง 
พลรัตน์ดา ดลสุข

เจ้าพนักงานธุรการ
วันที ่๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 
วันที ่๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลช้ืนเผยแพร ่

พันเดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิน์ตการ
«aj . . ay _วันท ี๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒(£๖๔


