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บนทึกข้อความ

ส่วนราชการุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. o ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ที่ ศก ๐๐๓๒■๓๐๑/นจยง...................... วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒£๖๔ (แบบสขร.๑) 

เผยแพร'บนเวบโชตของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เรื่องเดิม

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ทเกยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้ฏงจัดใว้ให้ปรูะขๅดู'น 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔0 กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดืฏิน โดยมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับงานที่จัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ 

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

จัดจ้าง (แบบสขร.๑ ) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว
ข้อเลนอ

เพอให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้ฏมูล 
ข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

ตุลาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างๆ ดังกล่าว 

ขออนุญาตนำแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ประกาศเผยแพร่บนเวบไซตของหน่วยงานท่ี www.ssko.moph.go.th. www.Sirattanahnspital.go.th 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

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

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

http://www.Sirattanahnspital.go.th


ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒(£๖๔ (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีจัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดช้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอ 

ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป 
เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้าง 

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

ประกาศ ณ วันที ่๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลพี่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ดัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

1 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,210.00 18,210.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 1

จำนวน 8 รายการ /18,210 /18.210 เทคนิคและราคา 1/10/2564

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

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

3 จ้างเปล่ียนการ์ดโทรศัพท์ 38,000.00 38,000.00 เจาะจง ยูเรค้า ยูเรค้า ผ่านข้อเสนอด้าน 3

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

4 จ้างติดตั้งผ้าม่าน 9,250.00 9,250.00 เจาะจง ร้านจิราภรณ์ผ้าม่าน ร้านจิราภรณ์ผ้าม่าน ผ่านข้อเสนอด้าน 4

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

5 ชื้อวัสดุยานพาหนะ 5,140.00 5,140.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 5

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

6 ชื้อครุภัณท์สำนักงานตํ่าๆ 8,140.00 8,140.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 6

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

7 ชื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครั1 2,890.00 2,890.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 7

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

8 ชื้อวัสดเชื้อเพลิงและหล่อลี่! 3,600.00 3,600.00 เจาะจง หจก. มนตร ีพีเอ็มแอล ปิโตรเลียม หจก. มนตร ีพีเอ็มแอล ปิโตรเลียม ผ่านข้อเสนอด้าน 8

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

9 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 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 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 4,815.00 4,815.00 เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พล'ส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 11

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

12 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 17,500.00 17,500.00 เจาะจง บริษัท ยูโทเช่ียน จำกัด บริษัท ยูโทเชี่ยน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 12

จำนวน 1 รายการ /17,500 717,500 เทคนิคและราคา 1/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

C

4 โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ ราคากลาง วิธีช้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ 1ลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

13 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 2,899.60 2,899.60 เจาะจง บริษัท ยูโทเปียน จำกัด บริษัท ยูโทเชื่ยน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้า! 13

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

14 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 60,750.00 60,750.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้า1 14

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

15 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 69,300.00 69,300.00 เจาะจง หจก. อาร์แอนบี เมด ิซายน์ หจก. อาร์แอนบี เมด ิซายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 15

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

16 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 87,864.00 87,864.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 16

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

17 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 1,300.00 1,300.00 เจาะจง บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 17

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

18 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 1,400.00 1,400.00 เจาะจง บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด บริษัท ทีพีดรักส ์แลบบอราทอรี่ส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 18

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

19 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 14,348.70 14,348.70 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 19

จำนวน 2 รายการ /14,348.70 /14,348.70 เทคนิคและราคา 4/10/2564

20 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 171,400.00 171,400.00 เจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จำกัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอต้าน 20

จำนวน 1 รายการ /171,400 /171,400 เทคนิคและราคา 4/10/2564

21 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เจาะจง บริษัท ที แมน ฟาร์มา จำกัด บริษัท ที แมน ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 21

จำนวน 1 รายการ /7,000 /7,000 เทคนิคและราคา 4/10/2564

22 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 6,750.00 6,750.00 เจาะจง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านข้อเสนอด้าน 22

จำนวน 1 รายการ /6,750 /6,750 เทคนิคและราคา 4/10/2564

23 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 89,880.00 89,880.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 23

จำนวน 2 รายการ /89,880 /89,880 เทคนิคและราคา 5/10/2564

24 ชื้อวัสดุการแพทย์ 47,080.00 47,080.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 24

จำนวน 3 รายการ /47,080 /47,080 เทคนิคและราคา 5/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ชังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรีอจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวํนทื่ 

ของสัญญา

25 ชื้อวัสดุการแพทย์ 4,815.00 4,815.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 25

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

26 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 84,200.00 84,200.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้า! 26

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

27 ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,500.00 12,500.00 เจาะจง บริษัท เอ็นเอส เทรดดด้ิง กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็นเอส เทรดดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้า! 27

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

28 ชื้อวัสดุการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เจาะจง บริษัท สิบกำลัง จำกัด บริษัท สิบกำลัง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้า! 28

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

29 ชื้อวัสดุการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดด้ิง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 29

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

30 ชื้อวัสดุเภสัชกรรม 55,500.00 55,500.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 30

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

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

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

32 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 17,500.00 17,500.00 เจาะจง หจก. ภิญโญ ฟาร์มาชี หจก. ภิญโญ ฟาร์มาชี ผ่านข้อเสนอด้าน 32

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

33 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 27,060.90 27,060.90 เจาะจง องค์การ๓สัชกรรม องค์การ๓สัชกรรม ผ่านข้อเสนอด้าน 33

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

34 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 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 ชื้อวัสดุสำนักงาน 760.00 760.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 36

จำนวน 1 รายการ 7760 7760 เทคนิคและราคา 8/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงขยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 580.00 580.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้า! 37

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

38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,350.00 2,350.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้า! 38

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

39 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตํ่ 1,590.00 1,590.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 39

จำนวน 1 รายการ /1.590 /1,590 เทคนิคและราคา 8/10/2564

40 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างตํ่าา 3,550.00 3,550.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 40

จำนวน 1 รายการ /3,550 /3,550 เทคนิคและราคา 8/10/2564

41 จ้างเหมา 1,100.00 1,100.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 41

จำนวน 1 รายการ /1.100 /1.100 เทคนิคและราคา 8/10/2564

42 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 980.00 980.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 42

จำนวน 1 รายการ /980 /980 เทคนิคและราคา 8/10/2564

43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,960.00 2,960.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 43

จำนวน 1 รายการ /2ม960 /2ม960 เทคนิคและราคา 8/10/2564

44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 600.00 600.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 44

จำนวน 1 รายการ /600 /600 เทคนิคและราคา 8/10/2564

45 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,720.00 2,720.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 45

จำนวน 1 รายการ /2,720 /2,720 เทคนิคและราคา 8/10/2564

46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,050.00 1,050.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 46

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

47 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1,480.00 1,480.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 47

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

48 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21,500.00 21,500.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 48

จำนวน 1 รายการ /21,500 721,500 เทคนิคและราคา 8/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลบที่และวันที่
หรือจ้าง หรอจ่าง และราคาที่เสนอ ราคาทีตกลงซอหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,350.00 1,350.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 49

จำนวน 2 รายการ /1.350 71,350 เทคนิคและราคา 8/10/2564

50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,320.00 5,320.00 เจาะจง ร้านขัยชนะ ร้านขัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 50

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

51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 175.00 175.00 เจาะจง ร้านขัยชนะ ร้านขัยชนะ ผ่านข้อเสนอต้าน 51

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

52 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหน 16,835.00 16,835.00 เจาะจง ร้านคาร์คลินิค ร้านคาร์คลินิค ผ่านข้อเสนอด้าน 52

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

53 จ้างเหมา 2,950.00 2,950.00 เจาะจง ร้านถ!ฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอต้าน 53

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

54 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 102,720.00 102,720.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 54

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

55 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,100.00 8,100.00 เจาะจง บริษัท เอ็นเอส เทรดดด้ิง กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็นเอส เทรดดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 55

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

56 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 56

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

57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,970.00 2,970.00 เจาะจง บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 57

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

58 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 82,240.00 82,240.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาๆ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาๆ ผ่านข้อเสนอด้าน 58

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

59 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16,000.00 16,000.00 เจาะจง บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ริช อินเตอร ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 59

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

60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตํ่าๆ 7,350.00 7,350.00 เจาะจง ร้านถ!ฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ผ่านข้อเสนอด้าน 60

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



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ีอผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 10,000.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ฝานข้อเสนอด้าน 61

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

62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00 12,000.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ฝานข้อเสนอด้าน 62

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

63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหน 10,400.01 10,400.01 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค ฝานข้อเสนอด้าน 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 ฝานข้อเสนอด้าน 64

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

65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26,133.50 26,133.50 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอริไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ฝานข้อเสนอด้าน 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 ฝานข้อเสนอด้าน 66

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

67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 76,907.00 76,907.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ฝานข้อเสนอด้าน 67

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

68 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29,901.00 29,901.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ฝานข้อเสนอด้าน 68

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

69 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 72,900.00 72,900.00 เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาๆ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาๆ ฝานข้อเสนอด้าน 69

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

70 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 19,655.00 19,655.00 เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ฝานข้อเสนอด้าน 70

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

71 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 16,760.00 16,760.00 เจาะจง หจก. ภิญโญ ฟาร์มาฃี หจก. ภิญโญ ฟาร์มาขี ผ่านข้อเสนอด้าน 71

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

72 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 26,000.00 26,000.00 เจาะจง บริษัท อัลลาย แอนช์ ฟาร์มา จำกัด บริษัท อัลลาย แอนช ์ฟาร์มา จำกัด ฝานข้อเสนอด้าน 72

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



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผ้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตผลที่% เลขทและวนท

หรอจาง หรอจ่าง และราคาทเสนอ ราคาทตกลงซอหรอจาง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา
73 ซื้อเวชภณฑืยา 60,300.00 60,300.00 เจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิดัลโปรดักส์ จำกัด ผ่านข้อเสนอด้า! 73

จำนวน 2 รายการ /60,300 760,300 เทคนิคและราคา 20/10/2564
74 ซื้อเวชภ'ณฑ์ยา 33,000.00 33,000.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้า! 74

จำนวน 1 รายการ /33,000 733,000 เทคนิคและราคา 20/10/2564
75 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 17,750.00 17,750.00 เจาะจง บริษัท ขีฟาม จำกัด บริษัท ฃีฟาม จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 75

จำนวน 1 รายการ 717,750 717,750 เทคนิคและราคา 21/10/2564
76 ซื้อเวชภ่ณฑ์ยา 4,494.00 4,494.00 เจาะจง บริษัท ยูนิชัน 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 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 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



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลพี่และวันที่

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

85 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 4,550.00 4,550.00 เจาะจง ร้านณัฐพลไฮเทค ร้านณัฐพลไฮเทค แานข้อเสนอด้าน 85

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

86 ซื้อวัสดุการแพทย์ 2,300.50 2,300.50 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเดช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 86

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

87 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00 1,200.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 87

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

88 ซื้อวัสดุการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เจาะจง บริษัท ไซเอนช ์พด จำกัด บริษัท ไชเอนช์ เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 88

จำนวน 2 รายการ /24,00 /24,00 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 /lO.OOO เทคนิคและราคา 27/10/2564

90 ซื้อวัสดุการแพทย์ 18,557.48 18,557.48 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช ์เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 90

จำนวน 10 รายการ /18,557.48 /18,557.48 เทคนิคและราคา 27/10/2564

91 ซื้อวัสดุการแพทย์ 83,995.00 83,995.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 91

จำนวน 2 รายการ /83,995 /83,995 เทคนิคและราคา 27/10/2564

92 ซื้อวัสดุการแพทย์ 2,568.00 2,568.00 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 92

จำนวน 2 รายการ /2,568 /2,568 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 /8,988 /8,988 เทคนิคและราคา 27/10/2564

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

จำนวน 1 รายการ /21,400 /21,400 เทคนิคและราคา 27/10/2564

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

จำนวน 3 รายการ /5,000 /5,000 เทคนิคและราคา 27/10/2564

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

จำนวน 9 รายการ /10,280 /10.280 เทคนิคและราคา 27/10/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันหี่

ห่รีอิจ้าง หริอิจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาทตกลงซอหรอจาง คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญา

97 ชื้อวัสดุการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เจาะจง บริษัท ไบโอคออทอน จำกัด บริษัท ไบโอคออทอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าใ. 97

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

98 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 1,800.00 1,800.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าใ 98

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

99 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 18,470.00 18,470.00 เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 99

จำนวน 4 รายการ /18.470 718,470 เทคนิคและราคา 27/10/2564

100 ชื้อวัสดุสำนักงาน 3,360.00 3,360.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 100

จำนวน 1 รายการ /3,360 73,360 เทคนิคและราคา 28/10/2564

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

จำนวน 1 รายการ /3,600 73,600 เทคนิคและราคา 28/10/2564

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

จำนวน 17 รายการ /3,166.13 73,166.13 เทคนิคและราคา 28/10/2564

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

จำนวน 10 รายการ /1,233.71 71,233.71 เทคนิคและราคา 28/10/2564

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

จำนวน 7 รายการ /738.30 7738.30 เทคนิคและราคา 28/10/2564

105 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,290.00 2,290.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 105

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

106 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14,760.00 14,760.00 เจาะจง ร้านชัยชนะ ร้านชัยชนะ ผ่านข้อเสนอด้าน 106

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

107 ชื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เจาะจง หจก. นันฑ์นภัส ชัพพลาย (2017) หจก. นันท์นภัส ชัพพลาย (2017) ผ่านข้อเสนอด้าน 107

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

108 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,095.00 5,095.00 เจาะจง หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ หจก. จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านข้อเสนอด้าน 108

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



สรุปการดำเนินการจัดชอจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ชังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที ่

ของสัญญา

109 จ้างตรวจเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 47,500.00 47,500.00 เจาะจง ร้านรุ่งเจริญ ร้านรุ่งเจริญ ผ่านข้อเสนอด้า1 109

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

110 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 775.00 775.00 เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพล ีเทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าใ, 110

จำนวน 1 รายการ /775 /775 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 /4,700.40 เทคนิคและราคา 28/10/2564

112 ชึ๋อหินึงัสือัพมิพึ 1,200.00 1,200.00 เจาะจง ร้ารยืนยง ร้ารยืนยง ผ่านข้อเสนอด้าน 112

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

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

จำนวน 92 รายการ /240,711 /240,711 เทคนิคและราคา 29/10/2564

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

จำนวน 1 รายการ /3,600 /3,600 เทคนิคและราคา 29/10/2564

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

จำนวน 9 รายการ /55,418.50 /55,418.50 เทคนิคและราคา 29/10/2564

116 จ้างตรวจห้องปฏิบ้ติการ 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 /63,275 /63,275 เทคนิคและราคา 29/10/2564

117 จ้างทำฟินปลอม 4,333.50 4,333.50 เจาะจง บริษัท พีช ีเดนตัล แลป จำกัด บริษัท พีซ ีเดนตัล แลป จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 117

จำนวน 1 รายการ /4,333.50 /4,333.50 เทคนิคและราคา 29/10/2564

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

จำนวน 3 รายการ /34,350 /34,350 เทคนิคและราคา 29/10/2564

119 จ้างตรวจห้องปฏิบ้ติการ 12,760.00 12,760.00 เจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ผ่านข้อเสนอด้าน 119

จำนวน 2 รายการ /12,760 /12.760 เทคนิคและราคา 29/10/2564

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

จำนวน 2 รายการ /1.120 /1,120 เทคนิคและราคา 29/10/2564



แบบฟอร์มการ1ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖๔ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ปี ะ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
หัวข้อ ะ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออบุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๔๖๔
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน ตุลาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๔๖๔

Link ภายนอก .....................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 

(นางสาวจินตนา เทียนทอง)

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที ่๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้อบุมัติรับรอง 
พลรัตน์ดา ดลสุข 

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

พันเดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔


