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ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. o ๔<£๖๗ ๗๐๑๔ ต่อ ๑๑๑
ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/...................... วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๖๔
เรื่อง ขออบุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) 

เผยแพรบนเวบไชตของหนวยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เรื่องเดิม

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ทีเกยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานชองรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้องจัดไๅให้ประชุาขน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔0 กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับงานที่จัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง รายช่ือผู้เขาเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ 

ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (แบบสชร. ๑)
ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดชื้อ 

จัดจ้าง (แบบสชร.๑ ) ประจำเดือน มกราคม ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

มกราคม ๒๔๖๔ (แบบสชร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว 
ขออนุญาตนำแผนการจัดช้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ www.ssko.mnph.pn.th. www.Sirattanahnqpital pn th 
ตามที่แนบมาพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

มกราคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) เผยแพร,บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพังศนาถ ห่าญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

http://www.Sirattanahnqpital


ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒£๖(£: (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. เอ๕;๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอ 

ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายน้ันโดยสรุป 
เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน มกราคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพ่ือให้การดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงชื่อ

(นาย^งศ์นาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนร



บันทึกซ้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. o ๔๕๖๗ ๗๐๑๔ ต่อ 

ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๖๔
(ร)<9)6)

เรือง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาขน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดช้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีชื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ ผู้ใด้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายน้ันโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประขาขน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน 

มกราคม ๒๔๖๔ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาชนได้ดตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนีคการแพทย์ชำนาญการ

อนุมีต ิ[แ] ไม่อนุญั

ลงชื่อ

(นาะพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน มกราคม 2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ดัดเลือกโดยสรุป สัญญา

1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 46,600.00 46,600.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิซายน์ หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิชายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 449

จำนวน 8 รายการ /46,600 746,600 เทคนิคและราคา 4/1/2565

2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 98,113.50 98,113.50 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสตึก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 450

จำนวน 14 รายการ /98,113.50 798,113.50 เทคนิคและราคา 4/1/2565

3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 81,795.00 81,795.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 451

จำนวน 5 รายการ /81,795 781,795 เทคนิคและราคา 4/1/2565

4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 42,000.00 42,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 452

จำนวน 1 รายการ /42,000 742,000 เทคนิคและราคา 4/1/2565

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000.00 20,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสตึก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 453

จำนวน 1 รายการ /20,000 720,000 เทคนิคและราคา 4/1/2565

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 81,000.00 81,000.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 454

จำนวน 1 รายการ /81,000 781,000 เทคนิคและราคา 4/1/2565

7 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 13,496.00 13,496.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูตึคอล จำกัด บริษัท แอตแลนตึค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 455

จำนวน 5 รายการ 713,496 713,496 เทคนิคและราคา 4/1/2565

8 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 900.00 900.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 456

จำนวน 1 รายการ 7900 7900 เทคนิคและราคา 4/1/2565

9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 23,300.00 23,300.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสตึก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 457

จำนวน 2 รายการ 723,300 723,300 เทคนิคและราคา 5/1/2565

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 92,500.00 92,500.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 458

จำนวน 6 รายการ 792,500 792,500 เทคนิคและราคา 5/1/2565

11 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 40,800.00 40,800.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 459

จำนวน 1 รายการ 740,800 740,800 เทคนิคและราคา 5/1/2565

12 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,970.00 2,970.00 เจาะจง บริษัท ที แมน ฟาร์มารชูติคอล จำกัด บริษัท ที แมน ฟาร์มารชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 460

จำนวน 1 รายการ 72,970 72,970 เทคนิคและราคา 5/1/2565



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน มกราคม 2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา
13 จ้างเหมาทำความสะอาด 4,200.00 4,200.00 เจาะจง นางสาวสุนันทา คำเหลือ นางสาวสุนันทา คำเหลือ ผ่านข้อเสนอด้าน 460

จำนวน 1 รายการ /4,200 /4,200 เทคนิคและราคา 5/1/2565
14 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 91,176.60 91,176.60 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 461

จำนวน 8 รายการ /91,176.60 /91,176.60 เทคนิคและราคา 6/1/2565
15 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 72,706.50 72,706.50 เจาะจง บริษัท ดึเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 462

จำนวน 4 รายการ /72,706.50 /72,706.50 เทคนิคและราคา 6/1/2565
16 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 900.00 900.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเปียน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 456

จำนวน 1 รายการ /900 /900 เทคนิคและราคา 4/1/2565
17 ซื้อวัสดุรีทยาศาสตร์ 23,300.00 23,300.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 457

จำนวน 2 รายการ /23,300 /23,300 เทคนิคและราคา 5/1/2565
18 ซื้อวัสดุรีทยาศาสตร์ 92,500.00 92,500.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 458

จำนวน 6 รายการ /92,500 /92,500 เทคนิคและราคา 5/1/2565
19 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 40,800.00 40,800.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 459

จำนวน 1 รายการ /40,800 /40,800 เทคนิคและราคา 5/1/2565
20 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,970.00 2,970.00 เจาะจง บริษัท ที แมน ฟาร์มารชูติคอล จำกัด บริษัท ที แมน ฟาร์มารชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 460

จำนวน 1 รายการ /2,970 /2,970 เทคนิคและราคา 5/1/2565
21 จ้างเหมาทำความสะอาด 4,200.00 4,200.00 เจาะจง นางสาวสุน้นทา คำเหลือ นางสาวสุนันทา คำเหลือ ผ่านข้อเสนอด้าน 460

จำนวน 1 รายการ /4,200 /4,200 เทคนิคและราคา 6/1/2565
22 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 103,176.60 103,176.60 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 461

จำนวน 9 รายการ /103,176.60 /103,176.60 เทคนิคและราคา 6/1/2565
23 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 72,706.50 72,706.50 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 462

จำนวน 4 รายการ /72,706.50 /72,706.50 เทคนิคและราคา 6/1/2565
24 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 26,538.00 26,538.00 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 463

จำนวน 3 รายการ /26,538 /26,538 เทคนิคและราคา 6/1/2565



สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน มกราคม 2565
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีชื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี เลขที่และวันที่

หรือจ่าง หรือจ่าง และราคาที่เสนอ ราคาทีตกลงซอหรือจ่าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา
25 ชื้อเวชภัณ,ท์ยา 17,750.00 17,750.00 เจาะจง บริษัท ซีฟาม จำกัด บริษัท ชีฟาม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 464 '

จำนวน 1 รายการ /17,750 717,750 เทคนิคและราคา 7/1/2565
26 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 10,000.00 10,๓0.00 เจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จำกัด บริษัท ฟาร์มาแลนด ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 465

จำนวน 1 รายการ 710,000 710,000 เทคนิคและราคา 7/1/2565
27 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 6,670.00 6,670.00 เจาะจง หจก. ภิญโญ ฟาร์มาซี หจก. ภิญโญ ฟาร์มาซี ผ่านข้อเสนอด้าน 466

จำนวน 2 รายการ 76,670 76,670 เทคนิคและราคา 10/1/2565
28 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 91,485.00 91,485.00 เจาะจง บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 467

จำนวน 1 รายการ 791,485 791,485 เทคนิคและราคา 10/1/2565
29 ชื้อวัสดุทนตกรรม 1,587.88 1,587.88 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 468

จำนวน 1 รายการ 71,587.88 71,587.88 เทคนิคและราคา 10/1/2565
30 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23,024.00 23,024.00 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 469

จำนวน 6 รายการ 723,024 723,024 เทคนิคและราคา 12/1/2565
31 จ้างซ่อมโคมไฟถนน 800.00 800.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 470

จำนวน 1 รายการ 7800 7800 เทคนิคและราคา 12/1/2565
32 ชื้อครุภัณฑ์สำนักงานตํ่าๆ 2,960.00 2,960.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 471

จำนวน 1 รายการ 72,960 72,960 เทคนิคและราคา 12/1/2565
33 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,140.00 1,140.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 472

จำนวน 2 รายการ 71,140 71,140 เทคนิคและราคา 12/1/2565
34 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,190.00 2,190.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 473

จำนวน 2 รายการ 72,190 72,190 เทคนิคและราคา 12/1/2565
35 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 36,611.00 36,611.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 473

จำนวน 38 รายการ 736,611 736,611 เทคนิคและราคา 12/1/2565
36 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,400.00 2,400.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 474

จำนวน 1 รายการ 72,400 72,400 เทคนิคและราคา 12/1/2565



สรุปการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน มกราคม 2565
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีช้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง นละราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง ดัดเลือกโดยสรุป สัญญา
37 ชื้อวัสดุลำนักงาน 27,596.00 27,596.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านขัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 474

จำนวน 35 รายการ /27,596 /27,596 เทคนิคและราคา 12/1/2565
38 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 210.00 210.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 475

จำนวน 1 รายการ /210 /210 เทคนิคและราคา 12/1/2565
39 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 36,750.00 36,750.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 475

จำนวน 3 รายการ /36,750 /36,750 เทคนิคและราคา 12/1/2565
40 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19,700.00 19,700.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 476

จำนวน 2 รายการ /19.700 /19.700 เทคนิคและราคา 12/1/2565
41 จ้างทำตรายาง 580.00 580.00 เจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ ศรีสะเกษการพิมพ์ ผ่านข้อเสนอด้าน 476

จำนวน 1 รายการ /580 /580 เทคนิคและราคา 12/1/2565
42 ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,630.00 3,630.00 เจาะจง หจก. มนตร ีพืเอ็มแอล ปิโตรเลี่ยม หจก. มนตร ีพิเอ็มแอล ปิโตรเลี่ยม ผ่านข้อเสนอด้าน 477

จำนวน 1 รายการ /3,630 /3,630 เทคนิคและราคา 12/1/2565
43 ชื้อวัสดุการแพทย์ 66,000.00 66,000.00 เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิไชเอนช ์จำกัด บริษัท เอเชีย เมดิไชเอนช ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 478

จำนวน 1 รายการ /66,000 /66,000 เทคนิคและราคา 12/1/2565
44 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,328.๓ 8,328.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 479

จำนวน 4 รายการ /8,328 /8,328 เทคนิคและราคา 12/1/2565
45 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,600.00 1,600.00 เจาะจง ร้านขัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 480

จำนวน 1 รายการ /1,6๓ /1.600 เทคนิคและราคา 12/1/2565
46 ชื้อวัสดุลำนักงาน 280.00 280.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 481

จำนวน 3 รายการ /280 /280 เทคนิคและราคา 12/1/2565
47 ชื้อวัสดถุลำนักงาน 300.00 300.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 482

จำนวน 1 รายการ /300 /300 เทคนิคและราคา 12/1/2565
48 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,100.00 2,100.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 483

จำนวน 1 รายการ /2,100 /2,100 เทคนิคและราคา 12/1/2565



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน มกราคม 2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ใดัรับการดัดเลือกและ เหตุผลที่ วันทีข่อง

หรือจ้าง หรือจ้าง นลรราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ดัดเลือกโดยสรุป สัญญา
49 จ้างเหมาประกอบอาหาร 10,800.00 10,800.00 เจาะจง นางวชิราภรณ ์จุใจลํ้า นางวชิราภรณ ์จุใจลํ้า ผ่านข้อเสนอด้าน 484

จำนวน 3 รายการ /10.800 /10.800 เทคนิคและราคา 13/1/2565
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 70,000.00 70,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 485

จำนวน 1 รายการ /70,000 /70,000 เทคนิคและราคา 17/1/2565
51 ชี้อเวชภัณฑ์ยา 32,160.00 32,160.00 เจาะจง บริษัท ที.เอ็น.ท ีเฮลท์แคร ์จำกัด บริษัท ที.เอ็น.ที เฮลท์แคร ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 486

จำนวน 3 รายการ /32,160 /32,160 เทคนิคและราคา 18/1/2565
52 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 487

จำนวน 1 รายการ /16,000 716,000 เทคนิคและราคา 18/1/2565
53 จ้างเหมาทำความสะอาด 7,200.00 7,200.00 เจาะจง นางสาวสุนันทา คำเหลือ นางสาวสุนินทา คำเหลือ ผ่านข้อเสนอด้าน 487

จำนวน 1 รายการ /7,200 77,200 เทคนิคและราคา 18/1/2565
54 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 10,165.00 10,165.00 เจาะจง บริษัท บ ีแอล ฮั้ว จำกัด บริษัท บ ีแอล ฮั้ว จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 488

จำนวน 1 รายการ /10.165 710,165 เทคนิคและราคา 21/1/2565
55 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เจาะจง บริษัท ทีแมน ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท ทีแมน ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 489

จำนวน 1 รายการ /7,000 77,000 เทคนิคและราคา 24/1/2565
56 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 14,400.00 14,400.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 490

จำนวน 2 รายการ 714,400 714,400 เทคนิคและราคา 24/1/2565
57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 9,750.00 9,750.00 เจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนดํ จำกัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 491

จำนวน 1 รายการ /9,750 79,750 เทคนิคและราคา 26/1/2565
58 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,996.00 2,996.00 เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส ์จำกัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 492

จำนวน 1 รายการ /2,996 72,996 เทคนิคและราคา 26/1/2565
59 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 22,000.00 22,000.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดิชายน์ หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมติชายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 493

จำนวน 1 รายการ /22,000 722,000 เทคนิคและราคา 28/1/2565
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,544.91 3,544.91 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ หจก. ยิ่งเจริญ ผ่านข้อเสนอด้าน 494

จำนวน 13 รายการ /3,544.91 73,544.91 เทคนิคและราคา 31/1/2565



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน มกราศม 2565
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้ร้บการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,440.22 1,440.22 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ หจก. ยิ่งเจริญ ผ่านข้อเสนอด้าน 495

จำนวน 18 รายการ /1,440.22 /1,440.22 เทคนิคและราคา 31/1/2565
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,054.85 3,054.85 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ หจก. ยิ่งเจริญ ผ่านข้อเสนอด้าน 496

จำนวน 9 รายการ /3,054.85 /3,054.85 เทคนิคและราคา 31/1/2565
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,445.57 1,445.57 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ หจก. ยิ่งเจริญ ผ่านข้อเสนอด้าน 497

จำนวน 11 รายการ /1,445.57 /1,445.57 เทคนิคและราคา 31/1/2565
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 164.78 164.78 เจาะจง หจก. ยิ่งเจริญ หจก. ยิ่งเจริญ ผ่านข้อเสนอด้าน 498

จำนวน 3 รายการ /164.78 /164.78 เทคนิคและราคา 31/1/2565
65 ซื้อวัสดุทํนตกรรม 8,373.82 8,373.82 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 499

จำนวน 2 รายการ /8,373.82 /8,373.82 เทคนิคและราคา 31/1/2565
66 ซื้อวัสดุการแพทย์ 10,910.00 10,910.00 เจาะจง หจก. กรีน เอ็ม ดี หจก. กรีน เอ็ม ดี ผ่านข้อเสนอด้าน 500

จำนวน 3 รายการ /10.910 /10.910 เทคนิคและราคา 31/1/2565
67 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3,912.99 3,912.99 เจาะจง บริษัท โอเร็กข ์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 501

จำนวน 3 รายการ /3,912.99 /3,912.99 เทคนิคและราคา 31/1/2565
68 ซื้อวัสดุการแพทย์ 14,840.90 14,840.90 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 502

จำนวน 4 รายการ /14.840 714,840 เทคนิคและราคา 31/1/2565
69 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3,124.40 3,124.40 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 503

จำนวน 2 รายการ /3,124.40 73,124.40 เทคนิคและราคา 31/1/2565
70 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3,770.00 3,770.00 เจาะจง บริษัท โกร็ช ชัพพลาย เมดิคอล จำกัด บริษัท โกร็ช ซัพพลาย เมดีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 504

จำนวน 2 รายการ /3,770 73,770 เทคนิคและราคา 31/1/2565
71 จ้างเหมาประกอลอาหาร 6,000.00 6,000.00 เจาะจง นางสาว ไว พิมเพียร นางสาว ไว พิมเพียร ผ่านข้อเสนอด้าน 504

จำนวน 1 รายการ /6,000 76,000 เทคนิคและราคา 31/1/2565
72 ซื้อวัสดุการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท โกร็ช ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด บริษัท โกร็ช ชัพพลาย ๓ดีคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 505

จำนวน 1 รายการ /10.000 710,000 เทคนิคและราคา 31/1/2565



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน มกราคม 2565
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธชีื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญา
73 ชื้อวัสดุการแพทย์ 17,438.00 17,438.00 เจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นช ์อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด บริษัท เอ็มมีเน้นช ์อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 506

จำนวน 3 รายการ /17.438 /17.438 เทคนิคและราคา 31/1/2565
74 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 45,000.00 45,000.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูดิคอลอินดัสตรี ้จำกัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี ้จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 507

จำนวน 1 รายการ /45,000 /45,000 เทคนิคและราคา 31/1/2565
75 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 45,150.00 45,150.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี ้จำกัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 508

จำนวน 4 รายการ /45,150 /45,150 เทคนิคและราคา 31/1/2565
76 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 600.00 600.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 509

จำนวน 1 รายการ /600 /600 เทคนิคและราคา 31/1/2565
77 ชื้อวสดุการแพทย์ 29,000.00 29,000.00 เจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด บริษัท แอม เบส พลิส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 509

จำนวน 2 รายการ /29,000 /29,000 เทคนิคและราคา 31/1/2565



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ๓ษ 

เดือน มกราคม 2565
ลำดับ งานที่จัดชื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีช้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี วันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง นสะราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงชื้อห่รือจ้าง ดัดเลือกโดยสรุป สัญญา
73 ชื้อวัสดุการแพทfj 17,438.00 17,438.00 เจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นช ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอ็มมีเน้นช ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 506

จำนวน 3 รายการ 717,438 717,438 เทคนิคและราคา 31/1/2565
74 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 45,000.00 45,000.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินด้สตรี ้จำกัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี ้จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 507

จำนวน 1 รายการ 745,000 745,000 เทคนิคและราคา 31/1/2565
75 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 45,150.00 45,150.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี ้จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 508

จำนวน 4 รายการ 745,150 745,150 เทคนิคและราคา 31/1/2565
76 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 600.00 600.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี ้จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 509

จำนวน 1 รายการ 7600 7600 เทคนิคและราคา 31/1/2565
77 ชื้อวัสดุการแพทย์ 29,000.00 29,000.00 เจาะจง บริษัท แอม เบส พล'ส จำกัด บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 509

จำนวน 2 รายการ 729,000 729,000 เทคนิคและราคา 31/1/2565
รวม 1,852,582.02 1,852,582.02



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกฺาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖,£ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในลังทัดสำนัทงานปลัดก'ระทรวงสๅฐๅรูญสขุ

ขื่อหน่วยงาน ะ งานพัสด ุโรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ป ีะ ๑ กุมภาพันธ ์๒<£๖๕
หัวข้อ : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออบุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕

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

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

ผ้รับผิดชอบการให้ข้อมล

4
(นางสาวจินตนา เทียนทอง)

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที ่๑ เดือน กมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อบุม้ตรับรอง

ๆ)ร?-
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่

(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕


